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Voorwoord

We slagen er in om substantieel in te zetten 
op relevante onderwerpen met gebruik van 
minder middelen dan geschat…

2013 was voor Het Kinderopvangfonds het jaar van 
afronden en van nieuwe initiatieven. 

Met Alert4you hebben we in nog geen vier jaar een 
heel nieuwe manier van samenwerken neergezet. En 
die gaat verder dan ‘alleen’ jeugdzorg en kinderopvang. 
Alert4you gaat eigenlijk over de vraag: Hoe zet je de juiste 
competenties van professionals in om de ontwikkeling van 
kinderen te monitoren en zo nodig bij te sturen? Als ik 
terugkijk op 2013 dan denk ik aan de afronding van dit en 
een ander succesvol project: Andere Tijden in onderwijs 
en opvang. En aan de start van de logische opvolger van 
beide projecten: Pact, dat zich richt op versterking van de 
pedagogische omgeving voor jonge kinderen.

2013 is ook het jaar van de afronding van het project Kies 
nu voor Kinderen, dat gezorgd heeft voor de beïnvloeding 
van het regeerakkoord en tegelijkertijd een impuls 
heeft gegeven aan het maatschappelijk debat over het 
kinderopvangstelsel. Een debat dat nog verder gevoerd 
moet worden en dat Het Kinderopvangfonds in 2014 
zeker oppakt.

Een mooie stap
Verder hebben we in het afgelopen jaar Digidreumesen 
gebracht van pilot naar werken aan een opzet voor een 
langdurig in te zetten business model, dat in 2014 zijn 
beslag krijgt. Een mooie stap voor een beloftevol vervolg. 

In eerdere jaarverslagen heb ik gememoreerd dat de 
horizon van Het Kinderopvangfonds ligt op 2017. Ik moet 
daarvan terugkomen en denk nu meer richting 2020. 
Dat komt omdat we er feitelijk in slagen om substantieel 
in te zetten op relevante onderwerpen met gebruik van 
minder middelen dan vooraf geschat. Dat geeft ons niet 
alleen de mogelijkheid langer door te gaan. Het geeft ook 
ruimte om andere goede meer incidentele initiatieven te 
ondersteunen. Bijvoorbeeld promotieonderzoek, techniek 
in de kinderopvang en een theatervoorstelling. U leest ook 
daarover in dit jaarverslag. 

Ook dit jaar kijkt Het Kinderopvangfonds met dit verslag 
terug op prima initiatieven en resultaten. Voor 2014 staat 
nog veel meer moois op het programma. U vindt het op 
onze  website .

Gijs van Rozendaal,
Voorzitter bestuur

Alert4you is een programma van
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Missie
Het Kinderopvangfonds stimuleert 
en faciliteert innovatieve en 
kwalitatief hoogwaardige 
kinderopvangvoorzieningen, in 
de breedste zin van het woord, 
vanuit het perspectief van kind 
en ouder.

Thema’s en samenwerking 

Om kwaliteitsverbetering en innovatie in de 
kinderopvang te bewerkstelligen, werkt Het 
Kinderopvangfonds samen met andere partijen binnen 
én buiten de branche. Om versnippering van gelden 
over verschillende initiatieven te voorkomen hanteert 
Het Kinderopvangfonds thema’s als vertrekpunt voor 
nieuwe projecten.

Bij elk thema wordt gestreefd naar de ontwikkeling van 
nieuwe praktijken en vernieuwende concepten.

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

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

•  kennisdeling: kennis en informatie over deze 
initiatieven vergaren en delen, via bijvoorbeeld 
internet en seminars;

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

Alert4you is een programma van
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Het Kinderopvangfonds ziet het als zijn 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 2013 - de kracht van Het Kinderopvangfonds. 

Thema’s
Het Kinderopvangfonds realiseert kwaliteitsverbetering 
en innovatie binnen de kinderopvang. In 2013 hebben 
onderstaande thema’s centraal gestaan in het werk van 
Het Kinderopvangfonds:
•  Samenwerking dagopvang en buitenschoolse opvang 

en primair onderwijs zie  website
•  Vroegstimulering in de kinderopvang zie  website
• Mediawijsheid zie  website    website
• Kwaliteit zie  website     website

We proberen met onze projecten altijd in het 
hart van de discussie te zitten. Dat maakt het 
werken bij Het Kinderopvangfonds ook zo leuk

2013

Alert4you is een programma van

http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/
http://www.alert4you.nl/
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Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van de Stichting 
Kintent opgericht. De oprichters van Kintent waren de sociale partners 
(werkgevers en werknemers). Kintent had tot doel werknemers beter zorg- 
en werktaken te laten combineren. Na opheffing van Kintent is - in lijn met 
de intentie van de oprichters - gekozen om het resterend vermogen in te 
zetten voor kwalitatief betere kinderopvangvoorzieningen. Hiertoe is Het 
Kinderopvangfonds opgericht. 

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

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

Het Kinderopvangfonds verbindt, 
opereert innovatief en is vooral 
praktisch

Ontstaan

Alert4you is een programma van
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Thema’s 2013
Samenwerking kinderopvang en primair 
onderwijs
Hoe laat je kinderopvang en primair onderwijs 
beter op elkaar aansluiten? En hoe past dat bij 
de wensen van ouders en bij wat goed is voor 
het kind? Dit thema wordt ingevuld vanuit de 
Initiatiefgroep Andere Tijden. 

Vroegsignalering en vroegstimulering in de 
kinderopvang 
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. 
Kinderopvangcentra / BSO / onderwijs 
en jeugdzorgorganisaties die structureel 
samenwerken, kunnen jonge kinderen betere 
kansen bieden. Alert4you stimuleert deze 
krachtenbundeling. 

Mediawijsheid
Opvoeden is een wisselwerking tussen 
kind, ouders en kinderopvangcentra. 

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

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. De projecten Kies nu 
voor Kinderen en Pact zijn hiervan een mooi 
voorbeeld. 

Alert4you is een programma van
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2013 heeft voor Andere Tijden in onderwijs en 
opvang vooral in het teken gestaan van de afronding 
en overdracht van het project. Dit project - gestart 
in 2008 en één van de eerste meer omvangrijke 
projecten van Het Kinderopvangfonds - heeft 
tot doel om de discussie te bevorderen over de 
beëindiging van de versnippering van de schooldag en 
te werken aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod 
van voorzieningen voor kinderen en hun werkende 
ouders. Scholen en kinderopvangorganisaties worden 
op een hele praktische manier ondersteund bij het 
aanpassen van nieuwe schooltijden en bij de inrichting 
van goede dagarrangementen.

Inmiddels hebben honderden basisscholen het idee 
van nieuwe schooltijden omarmd. Het aantal scholen 
dat nieuwe schooltijdenmodellen gaat hanteren, groeit 
gestaag. Het concept Kindcentrum 0-12, dat in de 
tweede fase van het project is ontwikkeld, heeft haar 
weg gevonden in het veld. Samen met de VNG is een 
kopgroep van wethouders geformeerd die zich nu 
in 35 gemeenten inspant voor de ontwikkeling van 
kindcentra. 

Scholen en kinderopvang hebben ook in 2013 met 
hun vragen en verzoeken terecht gekund op het 
vertrouwde adres, zie  website . Die dienstverlening 
wordt in 2014 voortgezet door Ruimte OK, in 
samenwerking met Leeuwendaal Onderwijs. Ook 
de publicaties van Andere Tijden worden vanuit hier 
verspreid. In de leergang ‘Samen werken aan een 
Kindcentrum’ werken opnieuw duo’s van managers 
kinderopvang en schoolleiders aan hun eigen 
plan voor een kindcentrum. Deze leergang wordt 
gecontinueerd en steeds in het voorjaar en najaar 
worden aangeboden. Al 50 koppels maakten hiervan 
gebruik. 

Wij zijn een echt no-nonsense fonds. Bestuursleden 
trekken – ondersteund door projectleiders - de 
projecten. De programmadirecteur zorgt voor 
samenhang en kruisbestuivingAfscheid van Andere Tijden

Alert4you is een programma van
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Ontwikkelingen
 Continue beleidsbeïnvloeding 
Het gedachtengoed van Andere tijden in onderwijs en opvang is ook in 
2013 actief ingebracht in verschillende beleidscircuits.
•  uitwerking van het regeerakkoord m.b.t. peuterarrangementen (beleid 

Asscher, Dekker/ SZW, OCW);
•  nieuwe schooltijden en de balans arbeid en zorg van ouders (Arbeid & 

Zorg top);
•  experimenten flexibele school- en vakantietijden (ministerie OCW);
•  branchegerichte initiatieven primair onderwijs, kinderopvang en zorg;
•  initiatief stelseldiscussie Wet op de Primaire ontwikkeling.

Actieve Kopgroep wethouders voor kindcentra 
Wethouders uit circa 40 gemeenten zoeken elkaar in 2013 op voor advies 
en discussie over kindcentra in hun lokale gemeenschap. Deze kopgroep, 
een initiatief van Andere tijden en de VNG, is een forum geworden waar 
innovatieve wethouders elkaar vinden. 
•  Naast werkbezoeken heeft men veel energie gestoken in de 

standpuntbepaling en lobby richting Haagse politici;
•  Voorjaar 2014 komt er een Handreiking uit waarmee nieuwe collega’s 

(na raadsverkiezing maart 2014) kunnen voortborduren op de aanpak 
die is ontwikkeld;

•  De kopgroep blijft bestaan en gaat ook meedenken in de stelseldiscussie 
en het nieuwe project Pact;

•  Diverse wethouders hebben deelgenomen aan een zeer succesvolle 
studiereis naar Zeeland en Gent. De gemeente Gent is een goed voorbeeld 
van een gedegen pedagogische aanpak van onderwijs en ontwikkeling 0-6 jr. 
In 2014 volgt een tegenbezoek van de Gentse delegatie.

Van Andere Tijden naar Pact 
Het nieuwe project Pact borduurt voort op het gedachtengoed en 
opgebouwde netwerk van Andere Tijden in onderwijs en opvang. Het werken 
met professionals van uiteenlopende achtergrond in multidisciplinaire teams 
wordt de werkcontext van Pact. In dat project werken wetenschappers en 
praktijk aan de pedagogische professionals van de toekomst.

Alert4you is een programma van
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Andere Tijden?
Het project Andere Tijden in onderwijs 
en opvang ondersteunt de invoering van 
andere schooltijden en de ontwikkeling 
van kindcentra. Het doel is om meer 
kwaliteit en rust in de dagindeling 
van kinderen, ouders, leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers te brengen. 
Andere Tijden werkt op een praktijkgerichte 
manier, door het stimuleren van goede 
praktijkvoorbeelden en kennisdeling. 

Groeiend aantal
Een groeiend aantal basisscholen en 
kinderopvangcentra gaat aan de slag met 
vernieuwing van de traditionele schooldag. 
School en opvang werken samen aan een 
inhoudelijke en pedagogische verbinding, 
die zorgt voor stabiliteit, veiligheid en 

continuïteit en een brede ontwikkeling 
van kinderen. Ook welzijn, sport- en 
cultuurorganisaties zijn vaak bij deze 
initiatieven betrokken.
 
Ter discussie
Het aanpakken van de traditionele 
schooldag staat bij ouders, basisscholen 
en opvangaanbieders hoog op de agenda. 
Nederland is toe aan andere tijden. Meer 
informatie over het project zie   website  .

Alert4you is een programma van
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In de afgelopen vier jaar heeft Alert4you een bijdrage 
geleverd aan het realiseren van de maatschappelijke 
opdracht ‘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 
kan versterken. Eenvoudig omdat de focus van 
Alert4you de professional is. Alert4you is een van de 
wegen waarlangs opvattingen praktijk konden worden, 
waardoor opvang en zorg elkaar gevonden hebben in 
een gedeeld belang van het jonge kind.

De activiteiten van Alert4you zijn een normaal onderdeel 
geworden van praktijk in zowel de kinderopvang als de 
jeugdzorg in Nederland. Per 1 april 2014 worden de 
activiteiten in het kader van de pilots Alert4you in de 
BSO afgerond. In 2013 zijn hiervoor de voorbereidingen 
getroffen. Daarmee eindigt de pilotfase van Alert4you. 
De kennis- en praktijkdeling van Alert4you wordt 
overgedragen aan het Nederlands Jeugd Instituut en het 
rendement en (ambassadeurs) netwerk van Alert4you 
worden ingezet in het project Pact.

Alert4you is succesvol omdat ze erin geslaagd is om de 
praktijk te activeren, professionals te inspireren en tools 
in handen te geven en om ambassadeurs te verwerven. 

Je brengt je kozijnen toch ook 
niet naar de schilder?

Pilotfase Alert4you afgerond

Alert4you is op zoek gegaan naar manieren om de 
praktijk te versterken en te verspreiden. Via het monitoren 
van deze praktijk en het werk van de Adviesgroep is het 
beleid op deze terreinen beïnvloed. En zijn inhoudelijke 
beleidsuitgangspunten van betrokken sectoren én van veel 
gemeenten in de praktijk uitgewerkt: ‘inclusie’, integraliteit 
en partnership.

Alert4you is een programma van
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Ontwikkelingen
Alert4you is een begrip 
Mensen s preken over Alert4you als het gaat om 
samen werken op de werkvloer, waarbij verschil-
lende type professionals betrokken zijn. Verschil-
lende publicaties en de nieuwsbrieven, evenals de 
regionale en landelijke werkateliers hebben hier 
aan meegewerkt. 
•  Regionale werkateliers zijn georganiseerd door 

de ambassadeurs in de regio’s. Bedoeld voor 
zowel sleutelfiguren uit het veld als pedagogisch 
medewerkers. Gemiddeld 40 mensen bezoe-
ken in 2013 deze bijeenkomsten. Ze draaien in-
middels op een aantal plekken op eigen kracht;

•  Er zijn succesvolle landelijke ‘symposia’ geor-
ganiseerd. Enthousiaste bestuurders komen in 
2013 bijeen om met elkaar te bespreken wat 
de succes- en faalfactoren zijn van de Alert4you 
aanpak;

•  De aanpak gericht op zowel landelijke als regio-
nale bijeenkomsten, gericht op professionals en 
ook op projectleiders en bestuurders, lijkt een 
bijdrage te leveren aan de snelle ontwikkeling 
maar ook borging van deze aanpak.

Breed verspreid door heel Nederland 
Begin 2013 wordt op 750 locaties gewerkt à 
la Alert4you en zijn meer dan 100 organisaties 
en 60 gemeenten betrokken. Eind 2013 wordt 
een tweede landelijke meting gehouden. De 
verwachting is dat de omvang van praktijken die 
werken á la Alert4you meer dan verdubbeld is.

Aansluiting kopgroep 
In 2013 sluit een groep van vier wethouders 
voor Alert4you zich aan bij de Kopgroep Wet-
houders voor Kindcentra. (Enschede, Amster-
dam/Diemen, Den Helder en Almere) Daar-
mee is de verbinding tussen opvang, onderwijs 
en zorg ook op de agenda van deze kopgroep 
komen te staan.
•  De Adviesgroep Alert4you versterkt de ver-

binding tussen de praktijkontwikkeling en de 
betrokken branches. De Adviesgroep bestaat 
uit de vertegenwoordigers uit de betrokken 
branches (Kinderopvang, Jeugdzorg, PO Raad 
en GGD NL) én innovatieve bestuurders uit 
de diverse velden. 

Overdracht naar NJi 
Al in 2012 gaf het NJi aan de praktijk ontwik-
keling en kennisdeling van Alert4you over te 
willen nemen. In 2013 heeft het geïnvesteerd in 
het beheer van de website en het organiseren 
van landelijke bijeenkomsten. Inmiddels is een 
overdrachtsdocument opgesteld.

Inbedding in Pact 
In 2013 start Pact. In Pact worden de 
netwerken en het rendement van zowel 
Andere Tijden als Alert4you verenigd. De focus 
ligt op de professionals in opvang, onderwijs 
en zorg. In dit project wordt het netwerk 
van ambassadeurs Alert4you ingebracht. Zij 
zullen vanaf 2014 hun activiteiten inzetten om 
praktijken te stimuleren en ondersteunen die 
zich richten op de driehoek onderwijs, opvang 
en zorg.

Er zijn geen bijzondere 
kinderen; alles wat kinderen 
nodig hebben is normaal

Alert4you is een programma van
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Het landelijke programma Alert4you brengt 
opvoedexpertise naar de kinderopvang, zowel de 
dagopvang als de buitenschoolse opvang (BSO), het liefst 
in combinatie met het onderwijs. Want hoe weet je welk 
extra steuntje in de rug een kind nodig heeft? En hoe werk 
je daarin samen met ouders? In veel kinderopvangcentra 
wordt hieraan gewerkt.

Binnen Alert4you wordt structurele samenwerking tussen 
opvoedexperts gestimuleerd. Soms heeft de kinderopvang 
extra steun nodig van lokale collega’s, zoals professionals 
die werken in de jeugd(gezondheids)zorg en de Centra 
voor Jeugd en Gezin (CJG). Als coach voor de pedagogisch 
medewerkers, als sparringpartner voor stafmedewerkers, 
als trainer en als collega. Lokale samenwerking is niet altijd 
eenvoudig te realiseren. Alert4you steunt en stimuleert 
deze krachtenbundeling, verspreidt ontwikkelde kennis en 
beïnvloedt landelijk beleid.

Verbinding
Alert4you (kinderopvang en jeugdzorg) heeft de afgelopen 
jaren verbindingen gelegd met de ontwikkeling van passend 
onderwijs (onderwijs en jeugdzorg) en die van kindcentra 
(kinderopvang en onderwijs). Alert4you is, mét de kopgroep 
wethouders voor kindcentra, een sterke voorstander van 
het ontwikkelen van basisvoorzieningen/netwerken voor 
kinderen vanuit de driehoek: onderwijs - opvang - zorg.

Alert4you?

Alert4you is een programma van
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In september 2013 besluit het bestuur van Het 
Kinderopvangfonds tot een nieuw project: Pact. 
Met de ondertitel: Professionals in een sterke 
pedagogische omgeving voor jonge kinderen, 
maakt Pact een vliegende start in 2013. 

Pact werkt aan versterking van de pedagogische 
omgeving van het jonge kind. Pact verbindt 
de innovaties en transformaties in onderwijs, 
(jeugd)zorg en kinderopvang op het niveau 
van de professional. Dat gebeurt samen met 
wetenschappers, samen met beleidsmakers, 
bestuurders en inhoudsexperts, maar vooral 
op en vanuit de werkvloer. De focus ligt op 
kwaliteitsverbetering en professionalisering 
van de betrokken domeinen basisonderwijs, 
kinderopvang en zorg; drie sectoren die door 
intensieve samenwerking een doorgaande lijn 
in de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen 
kunnen bewerkstelligen. 

Pact bouwt voort op twee succesvolle projecten 
van Het Kinderopvangfonds: Andere Tijden in 
onderwijs en opvang, dat per 1 januari 2014 is 
afgesloten en Alert4you dat in het voorjaar van 

2014 wordt afgerond. Pact bouwt ook voort op 
de discussies die sinds eind 2011 zijn gevoerd in 
de werkgroep Kwaliteit van het Malthusberaad.

Ontwikkelingen
Wetenschappers verbinden zich aan Pact 
De beeldbepalende wetenschappers op het 
beleidsterrein van het jonge kind - Jeannette 
Doornenbal, Ruben Fukkink, Paul Leseman en 
Tom van Yperen - zijn tot de Bouwgroep van Pact 
toegetreden. 
•  Vanaf september 2013 werkt de groep aan 

documenten waarin de wetenschappelijke 
kennis is verzameld. 

Antennes in de regio 
Vanaf de start in september is er ingezet op een 
breed netwerk van praktijk, kennisorganisaties 
en beleidscircuits. De succesvolle 
implementatieaanpak van Alert4you – het werken 
met ambassadeurs – wordt in Pact voortgezet. 
Het team gaat het gedachtengoed van Pact 
verspreiden, regionale innovatie aanjagen en het 
veld adviseren.

Beleid rondom ontwikkeling jonge kind 
Pact bemoeit zich met beleidsontwikkelingen 
in onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en lokaal 
bestuur. 
•  Gesprekken met vertegenwoordigers van de 

branches zijn gaande; hen wordt gevraagd in 
een adviesgroep zitting te nemen; 

•  De kopgroep wethouders voor kindcentra gaat 
als klankbord voor het project optreden;

•  Ervaringen en inzichten in Pact worden 
ingebracht in het intersectorale project naar een 
Wet op de Primaire ontwikkeling, een initiatief 
van Het Kinderopvangfonds. 

Pact

Alert4you is een programma van
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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 wat dit vraagt van pedagogische 
professionals. Pact doet dit samen met mensen uit de 
wetenschap en uit de praktijk. 

Pedagogisch Pact

Alert4you is een programma van
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Digidreumesen streeft naar het stimuleren van 
het mediawijze gebruik van digitale toepassingen 
binnen de kinderopvang. De nadruk ligt op het 
aanbieden van verantwoorde, educatieve en 
speelse multimedia en interactieve content voor 
het jonge kind (2 tot 4 jaar). Ter ondersteuning van 
thema’s en activiteiten binnen de kinderopvang. 

In eerste instantie heeft Digidreumesen zich 
gericht op Apps met een focus op content die de 
interactie stimuleert tussen kinderen onderling, 
en tussen kinderen & volwassenen. Tijdens de 
pilotfase in 2013 is een aantal hoofdactiviteiten 
uitgevoerd. Er is een portaal gebouwd met veel 
informatie over mediawijsheid en het gebruik van 
apps/content in de praktijk, inclusief een bibliotheek 
met ongeveer 60 applicaties. Er is een instrument 
ontwikkeld dat de Digidreumesen-factor bepaalt 
(de kwaliteit, gebruiks- en kindvriendelijkheid van 
deze content). En er is een training ontwikkeld 
voor pedagogisch medewerkers. 

In 2013 zijn alle geleerde lessen van de pilot 
Digidreumesen geïnventariseerd. Gekeken 
is naar het gebruik van het portaal, de 

informatievoorziening, de training, de techniek, 
de hardware, het werken met apps in de 
praktijk, de interactie, ouderbetrokkenheid en de 
invloed die het werken met digitale media heeft 
op het jonge kind. De resultaten waren zeer 
bemoedigend en wel zodanig dat het bestuur 
van Het Kinderopvangfonds heeft besloten 
dat Digidreumesen het (pilot)projectniveau 
ontstijgt en dat het een zelfstandige organisatie 
kan worden. Hiervoor is in 2013 een business 
model ontwikkeld en is de transitie ingezet van 
het project Digidreumesen naar een zelfstandige 
organisatie. 

Daarnaast is gestart met het maken 
van de instrumenten die nodig zijn om 
kinderopvangorganisaties te begeleiden bij het 
ontwikkelen van hun beleid op het gebied van 
multimedia en multimediale toepassingen op 
de groep. Ook is een begin gemaakt met het 
ontwikkelen van een ‘Train de trainers-training’, 
als basis voor de uitrol binnen de kinderopvang.

De resultaten zijn verbluffend: 
kinderen krijgen meer 
creatieve ideeën, verlegen 
kinderen kruipen uit hun 
schulp, en ouders zijn meer 
betrokken bij kinderopvang

Digidreumesen

Alert4you is een programma van



16

Ontwikkelingen
Ontplooiingsmogelijkheden 
De mogelijkheid tot ontplooiing van kinderen 
van deelnemende organisaties aan de pilot zijn 
vergroot. Dat is gelukt door toegang tot een breed 
aanbod van kwalitatief hoogwaardige, educatief 
verantwoorde interactieve content te realiseren op 
de  website 
•  Pedagogisch Medewerkers (PM-ers) gebruiken 

hun opgedane kennis tijdens de training 
Mediawijsheid en multimediale tools en kunnen 
deze gebruiken in hun dagelijks werk en het belang 
hiervan communiceren met ouders; 

•  PM-ers zetten hun kennis en vaardigheden op 
creatieve wijze in en de resultaten zijn goed: uit 
een evaluatieronde blijkt dat multimedia breder 
ingezet wordt dan eerder voorzien; 

•  Er is een toegenomen vraag vanuit het veld 
naar het werken met multimediale toepassingen 
ter bevordering van de verschillende 
ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.

Ouders vinden digidreumesen 
Ouders vinden in toenemende mate hun weg naar  
de  website   van Digidreumes. 
Kinderopvangorganisaties nemen in toenemende 
mate de introductie van ICT en multimedia ten 
behoeve van de ontwikkeling van het jonge kind 
op in hun beleidsplannen. Enerzijds omdat kinderen 
steeds jonger in aanraking komen met multimedia 
en hier kansen liggen voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen, anderzijds om zich te onderscheiden in een 
steeds concurrerender wordende markt.
•   Wepboek.nl, zie  website  , is voor wat betreft 

de uitrol geïntegreerd in Digidreumesen. De 
zelfstandige website is toegankelijk gemaakt voor 
mobiele toepassingen;

•  In samenwerking met Sardes, NJi, en Zwijsen is 
Speel Digiwijs! uitgekomen. Dit boek helpt ouders 
en professionals een mening te vormen over 
mediaopvoeding. In dit boek staan de belangrijkste 
feiten en inzichten over media en jonge kinderen, 
praktische tips om hiermee om te gaan en leerzame 
opdrachten om met kinderen uit te voeren. Het is 
een praktisch doeboek voor iedereen die er klaar 
voor is om kinderen aan de hand te nemen in een 
digitale wereld vol uitdagingen.

Alert4you is een programma van
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Digidreumesen?

Pedagogisch medewerkers zetten - geïnspireerd door 
Digidreumesen - multimediale tools op veel bredere 
en creatievere wijze in dan wij hadden voorzien

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

De toegevoegde waarde van Digidreumesen ligt vooral op het stimuleren, 
categoriseren en beschikbaar stellen van geschikte interactieve content 
gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. 
Bovendien ondersteunt het project de pedagogisch medewerkers in hoe deze 
content op een pedagogisch verantwoorde wijze in te zetten. Meer informatie 
over het project zie  website 

Alert4you is een programma van
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De inzet van Kies nu voor Kinderen in 2013 was 
tweeledig. Allereerst het verbeteren van de situatie op 
korte termijn door het kritisch volgen en beïnvloeden 
van de manier waarop het regeerakkoord zou 
worden ingevuld. Daarnaast richtte Kies nu voor 
Kinderen zich op het entameren van het debat over 
een fundamentele herziening van het stelsel van 
voorzieningen voor kinderen op de langere termijn. 

Kies nu voor Kinderen heeft op verschillende 
manieren inzet geleverd op de invulling van het 
regeerakkoord. Zo zijn diverse gesprekken gevoerd, zijn 
er expertmeetings georganiseerd en zijn de politici op 
verzoek voorzien van gerichte informatie. 

De tweede lijn van Kies nu voor Kinderen richt zich 
in 2013 op het entameren van het maatschappelijk 
debat over het stelsel van kinderopvang op de wat 
langere termijn, een fundamentele herziening. Daartoe 
heeft Kies nu voor Kinderen een denktank in het leven 
geroepen. Het debat dat in die denktank is gevoerd 
krijgt in 2014 een vervolg in een nieuw project van 
Het Kinderopvangfonds. Koplopers uit kinderopvang, 
onderwijs en vanuit het lokale bestuur buigen zich 
samen met Het Kinderopvangfonds over een nieuw 
stelsel van kindvoorzieningen: kindcentra 2020, geregeld 
in een nieuw wettelijk kader. 

Kies nu voor kinderen

Het kan beter voor kinderen - en voor ouders,  
samenleving van nu en samenleving van de toekomst

Alert4you is een programma van
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Ontwikkelingen
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse  
Kies nu voor Kinderen heeft SEO Economisch Onderzoek 
gevraagd de eerder uitgevoerde Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyse (MKBA) te actualiseren. Dit SEO rapport 
laat zien dat uitvoering van het programma Kies nu voor 
Kinderen de maatschappij geen extra kosten oplevert, 
terwijl er zelfs een aantal belangrijke verbeteringen 
aan de doorrekening is toegevoegd. Zoals een betaald 
ouderschapsverlof van drie maanden, verbetering 
van de kwaliteit van de opvang door een gericht 
kwaliteitsprogramma, verlaging van de ouderbijdrage naar 
het niveau van 2012 en een recht op een aantal dagdelen 
kinderopvang voor alle kinderen van 2-12 jaar. Dit rapport 
is breed verspreid en met Kamerleden besproken.

Toegevoegde waarde 
Kies nu voor Kinderen heeft in 2013 ook de toegevoegde 
waarde van kinderopvang laten zien, bijvoorbeeld door 
een debat te organiseren met professor Melhuish 
(Universiteit Londen en Oxford) met als titel ‘Goede 
voorzieningen voor kinderen zijn van blijvende waarde’. 
Het onderzoek van Melhuish laat zien dat voorschoolse 
voorzieningen positieve effecten hebben op de 
ontwikkeling van kinderen, ook op latere leeftijd. 

Kies nu voor Kinderen
De val van het kabinet in het voorjaar van 2012 is voor Het 
Kinderopvangfonds de opmaat geweest voor een intensieve politieke 
lobby. Die lobby was erop gericht om de verdere ontwikkeling van 
de kinderopvang – vanuit het perspectief van het jonge kind – zo 
goed mogelijk verankerd te krijgen in een nieuw regeerakkoord. Dat 
heeft resultaat gehad. Het regeerakkoord pleit onder meer voor 
harmonisatie van voorzieningen voor kinderen van twee tot vier jaar. 
De activiteiten van Kies nu voor Kinderen in 2013 richtten zich er 
vervolgens op om de afspraken uit het regeerakkoord goed in te 
vullen. Het programma ´Kies nu voor Kinderen´, een samenwerking 
tussen Het Kinderopvangfonds en De Bernard van Leer Foundation, 
werd als middel ingezet.

We willen naar een 
ontwikkelrecht voor kinderen, 
waarbij elk kind telt

Alert4you is een programma van
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Andere initiatieven

Scriptieprijs Kinderopvang 
Het Kinderopvangfonds beoogt met De Scriptieprijs Kinder-
opvang in de eerste plaats 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 
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. Daarom wil Het Kinder-
opvangfonds naast het beschikbaar stellen van een geldprijs 
de optie open houden om scripties die zich daarvoor lenen te 
belonen met de mogelijkheid de aanbevelingen in de scriptie 
uit te werken tot een (pilot)project met helder Plan van Aanpak 
en uitgewerkte begroting. De eerste scriptieprijs zal in de eerste 
helft van 2014 worden uitgereikt.

Theatervoorstelling ‘De viool en de 
strijkstok’
‘De viool en de strijkstok’ is een muziektheatervoorstelling 
gemaakt voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar die 
deelnemen aan Buitenschoolse Opvang. 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 
muziek van topmuzikanten Noa Eyl (viool) en gitarist 
Zonzo Basily (gitaar) zorgt voor opzwepende, maar 
ook intieme momenten. De kinderen worden in de 
voorstelling voortdurend bij het verhaal betrokken 
en vaak uitgenodigd mee te doen zie  website  van 
krultheaterproducties. Een impressie van de voorstelling: 
zie  youtube .

Alert4you is een programma van
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De mensen van Het Kinderopvangfonds delen een oprechte 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind. En we houden 
allemaal van een aanpak die ook echt werkt

Promotieonderzoek ‘Mannen in de Kinderopvang’
Het promotieonderzoek ‘Mannen in de Kinderopvang’ loopt drie jaar en is voorheen mede-bekostigd door Estro. De Universiteit van Amsterdam 
benadert in 2013 Het Kinderopvangfonds om het laatste deel van het onderzoek te bekostigen. Dit laatste deel is uitgesmeerd over twee jaar, 
om aio Margreet van Polanen de kans te geven het onderzoek op goede wijze opnieuw op te pakken en af te ronden. 

Jaar van de Groene Kinderopvang
Het Kinderopvangfonds ondersteunt de 
vrijwilligersorganisatie Groen Cement bij de aanloop 
naar en tijdens de start van “Het jaar van de Groene 
Kinderopvang 2014”, en voor het goed op poten zetten 
van haar Groene Keurmerk. De bijdrage is nadrukkelijk 
bedoeld als tijdelijke impuls. Het Groene Keurmerk gaat 
kostendekkend geëxploiteerd worden nadat de systematiek 
rondom het keurmerk is opgezet. De bedoeling is dat het 
Jaar van de Groene Kinderopvang veel positieve aandacht 
genereert voor groen en buiten spelen, en voor het Groene 
Keurmerk zie  website  jaarvandegroenekinderopvang.

Alert4you is een programma van
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Het Kinderopvangfonds is in haar projecten 
altijd op zoek naar de vernieuwers

Techniek & Ik 
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 uitrollen over Nederland via 
een licentiesysteem.

De pilot in ‘Brainport’ is gestart in september en 
liep tot begin januari 2014 op 24 locaties (10 
kinderopvang, 2 brede scholen, 12 basisscholen). 

Regiopilots staan op het punt te starten in Den 
Haag met Triodus als regionaal netwerkpartner. 
Verder nemen in die regio naast Triodus deel: 
18 DAK kindercentra, 1 brede school en de 

Deutsche Internationale Schule: Kindergarten, 
Vorschule, Grundschule, Sekundarstufe). In 
Breda hebben Kober Groep, Avans+ en Avans 
Pabo in samenspraak met de gemeente Breda 
afgesproken om gezamenlijk het regionale 
netwerk vorm te geven. Bij het vaststellen 
van de regio’s wordt als richtlijn de in het 
basisonderwijs al gehanteerde gebieden van 
passend onderwijs gebruikt. 

Er is een aantal operationele samenwerkings-
partners geïdentificeerd. Daarnaast is voor 
maximale aansluiting binnen het Techniek Pact 
gesproken en afgestemd met SLO, Science 
Centre Nemo, en De Uitvinders. Philips, ASML 
en de gemeente Eindhoven hebben middelen 
beschikbaar gesteld. 

Alert4you is een programma van
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Het Kinderopvangfonds is een zelfstandig fonds met een onafhankelijk bestuur. De bestuursleden 
zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de kinderopvangwereld en aanpalende sectoren. Zij hebben op 
persoonlijke titel zitting in het bestuur van Het Kinderopvangfonds en vertegenwoordigen niet enig 
andere organisatie.

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

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

Onze organisatie
Bestuursleden
•  Gijs van Rozendaal (voorzitter),  

maatschappelijk ondernemer
•  Geert Jan Poorthuis (secretaris),  

managing partner bij InterExcellent
•  Nicolette Kroon (penningmeester), 

manager Accounts bij het Waarborgfonds voor 
Sociale Woningbouw

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

•  Patrick Banis (lid),  
manager Arbeidsmarkt CAOP

Programmadirecteur
• Christel Eijkholt

Projectleiders
• Anki Duin (Andere Tijden en Pact) 
• Gerdi Meyknecht (Alert4you en Pact) 
•  Christel Eijkholt / Jan Maarten Rovers 

(Digidreumesen)
• Christel Eijkholt / Jørgen Hofmans (WePboek)
• Maaike Vaes (Kies nu voor Kinderen)

Bestuurssecretaris
• Tiny Rompen (CAOP)

Financiële dienstverlening
• Deloitte B.V.

De mensen

Alert4you is een programma van
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Het Kinderopvangfonds is eindig. Het fonds is gestart in 2006 en heeft inmiddels 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 2013 samengesteld.

Ook in 2013 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 Kinder-
opvangfonds geen middelen. Subsidies, donaties of 
legaten zijn welkom, zolang daaraan geen voorwaarden 
zijn verbonden. Het Kinderopvangfonds is een erkende 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Governance

Alert4you is een programma van
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Balans per 31-12-2013 31-12-2013 31-12-2012
(na resultaatsbestemming)

Actief
Vlottende en overlopende activa
- Vorderingen 146.575 217.962 
- Liquide middelen 9.038.538 10.173.164
 9.185.113 10.391.126

Passief
Eigen vermogen
- Vastgelegd vermogen 1.762.634 2.368.206 
- Vrij besteedbaar vermogen 7.211.257 7.908.758 

Kortlopende schulden 211.222 114.162
 9.185.113 10.391.126

Financiën
Staat van baten en lasten over 2013
 2013 2012
Netto baten
Financiële baten 174.252 227.333
Totaal baten 174.252 227.333

Lasten
Projectkosten (via bestemde reserves) 1.144.638 1.277.916 
Lonen, salarissen en sociale lasten 71.385 64.384  
Bestuurskosten 125.470 93.577  
Management- en advieskosten 100.971 114.181 
Overige kosten 34.861 31.922
Totaal lasten 1.477.325 1.581.980 

Saldo Resultaat (1.303.073) (1.304.647)

Saldo van de van baten en lasten is als volgt bestemd:

Resultaatbestemming 2013 2012

Onttrekking aan de bestemmings-

reserve voor de projectkosten (1.144.638) (1.277.916) 

Mutatie overige vrije reserves (158.435) (26.731)

Bestemd resultaat (1.303.073) (1.304.647)

Alert4you is een programma van
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Samenstellingsverklaring
Aan het bestuur van Stichting Het Kinderopvangfonds statutair 
gevestigd te Utrecht.

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van 
Stichting Het Kinderopvangfonds te Utrecht bestaande uit de 
balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten 
over 2013 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons 
baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte 
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de 
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door 
u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie 

uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming 
met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor 
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden 
in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren 
en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast 
hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van 
de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. 
De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen 
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen 
verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de 
jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen 
voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in RJ 640 
“Organisaties zonder winststreven”.

Utrecht, 7 april 2014
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: E.G.W. van Groningen AA

Samenstellingverklaring jaarrekening
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Colofon
Uitgave Het Kinderopvangfonds 
Juni 2014

Tekst en fotografie: Het Kinderopvangfonds 
(Eind)redactie, concept & creatie:  
O2 Communicatie, Maarssen

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