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2
Voorwoord

Het Kinderopvangfonds

Het Kinderopvangfonds rondt in 2021 het programma ‘PACT voor

Ontstaan

Kindcentra’ af en start een zoektocht naar de mogelijkheden om de
beweging in stand te houden, te stimuleren en te ondersteunen

Het Kinderopvangfonds is in 2006 op initiatief van Stichting Kintent
opgericht. De oprichters van Kintent waren de sociale partners

Het doel van Het Kinderopvangfonds om niet alleen de kwaliteit van de

(werkgevers en werknemers). Kintent had tot doel door betaalbare

kinderopvang, maar ook de samenwerking en kennisdeling te verhogen is

kinderopvang de combinatie van zorg- en werktaken te vergemakkelijken.

deels bereikt.

Na opheffing van Kintent is - in lijn met de intentie van de oprichters gekozen het resterend vermogen in te zetten voor kwalitatief betere

Het Kinderopvangfonds heeft de ontwikkeling van kindcentra in Nederland

kinderopvangvoorzieningen. Hiertoe is Het Kinderopvangfonds opgericht.

een krachtige kwaliteitsimpuls gegeven, het bestuurlijk draagvlak vergroot,

Missie

verbindingen gelegd waar de energie is en de beweging verder gebracht.
We zijn er nog niet, maar Het Kinderopvangfonds draagt nu het stokje over

‘Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve

aan de sector en werkt toe naar een afronding van de activiteiten en

kinderopvang vanuit het perspectief van kind en ouder’.

opheffing van het fonds. De jarenlange inzet en lobby om de kinderopvang
toegankelijk te maken voor elk kind begint zijn vruchten af te werpen. In
het coalitieakkoord is opgenomen: “In stappen verhogen we de vergoeding

Om zijn missie in te vullen werkt Het Kinderopvangfonds samen met andere
partijen, binnen én buiten de branche.

Aanpak

van de kinderopvang tot 95% voor werkende ouders voor kinderen tot 12
jaar.” Het generieke toegangsrecht tot kinderopvang (KDV en BSO) (van

De aanpak van Het Kinderopvangfonds verloopt via drie samenhangende

minimaal twee dagen per week) voor alle kinderen van 0-12 jaar komt zo een

onderdelen:

stap dichterbij.

•

Met relatief beperkte middelen heeft Het Kinderopvangfonds mooie
resultaten behaald.

Innovatie: initiëren en stimuleren van nieuwe praktijken en vernieuwende
concepten, in nauwe samenwerking met partijen uit het veld;

•

Kennisdeling: vergaren en delen van kennis en best practices;

•

Maatschappelijke beweging: stimuleren van de maatschappelijke
beweging van en het debat over opvang en opvoeding.
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2021
Het Kinderopvangfonds ziet het als zijn rol mensen en sectoren te verbinden

Kwaliteit

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 2021 - de kracht van Het Kinderopvangfonds.

Thema’s
2021 stond voornamelijk in het teken van het alomvattende thema Kwaliteit
met PACT voor Kindcentra en de wijze waarop de beweging doorgaat als
PACT voor Kindcentra stopt.

Andere initiatieven


Democratisch Samenleven



WePboek



Scriptieprijs UvA/HK Kinderopvang



Leerstoel bijzonder hoogleraar kinderopvang



Campagne van Women Inc. “Achieving accessible and affordable
childcare for all”

Naar een PACT voor Kindcentra
Het programma PACT voor Kindcentra legt de focus op het ondersteunen
van de praktijk van kindcentra. Het Kinderopvangfonds levert hiermee een
bijdrage aan een optimale opgroei- en opvoedomgeving voor kinderen en
hun ouders met een samenhangend en inclusief perspectief op
kindontwikkeling. PACT voor Kindcentra hanteert daarbij de volgende
definitie van kindcentra:
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Domein 1 Kinderen en ouders
Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen, streven
partijen naar integrale en inclusieve voorzieningen voor kinderen (en hun
ouders) van nul tot en met twaalf jaar.
In een kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en
educatieve visie. Kinderen worden in staat gesteld hun talenten optimaal te
ontwikkelen.
Doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg
zijn inherent aan deze voorziening. Kindcentra zijn ‘communities’, waarin
intensief wordt samengewerkt met zorg en welzijn.
In kindcentra werken pedagogische professionals met kennis vanuit
verschillende disciplines.

Het programma PACT voor Kindcentra is in vijf domeinen uitgewerkt.
1. Kinderen en ouders.
2. Kwaliteit.
3. Praktijkontwikkeling/innovatie.
4. Professionalisering.
5. Verbinding en (maatschappelijk) draagvlak.
In dit jaarverslag beschrijven we welke onderdelen in 2021 zijn uitgevoerd
en deels zijn afgerond. Een breed samengestelde adviesraad denkt met
PACT voor Kindcentra mee en legt verbinding tussen de verschillende
domeinen. De beweging voor kindcentra wordt gedragen door de
regiegroep Kindcentra 2020. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers
van vier kopgroepen van bestuurders uit primair onderwijs, kinderopvang,
jeugdhulp en gemeenten. Daarnaast vormt het Platform Kindcentra een
belangrijke pijler van deze beweging. In het Platform Kindcentra zitten
werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, ouderorganisaties en
organisaties die betrokken zijn bij brede talentontwikkeling van kinderen.

PACT voor Kindcentra wil de invloed en de stem van kinderen zichtbaar en
hoorbaar maken De stemmen van kinderen en ouders zijn cruciaal bij de
inrichting van kindcentra. De resultaten van de pilots van actief
ouderschap zijn samengevoegd in een E-magazine Ouderbetrokkenheid in
kindcentra en op 14 april 2021 gepresenteerd in een webinar over
ouderbetrokkenheid. Uit het onderzoek van Ouders en Onderwijs blijkt dat
ouders intensievere samenwerking tussen kinderopvang en scholen willen.
In 2021 is een voorstel uitgewerkt om een serie van zes artikelen te maken
over rijke dagarrangementen. Deze zullen in 2022 gepubliceerd worden.

Domein 2 Kwaliteit
PACT voor Kindcentra streeft naar blijvende kennisontwikkeling over de
pedagogisch-educatieve voorzieningen voor kinderen. De ‘Kennistafel’
(een samenwerking tussen wetenschap en praktijk) legt de focus op het
onderzoeken van de kenmerken en werkzame factoren van kindcentra in
de praktijk. In 2021 is door de kennistafel hard gewerkt aan een
kennisagenda voor een longitudinaal onderzoek. De aanvraag voor RAAKPRO is ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek
SIA en in 2022 toegewezen. Het onderzoek in peuter-kleutergroepen is, na
een periode door corona stilgelegen te hebben, eind 2021 weer opgestart
en de resultaten worden in de zomer van 2022 verwacht. De kennistafel
sluit aan bij het Platform Kindcentra.

Domein 3 Praktijkontwikkeling/innovatie
De focus van PACT voor Kindcentra ligt bij het faciliteren en versterken
van de praktijk. Tien ambassadeurs ondersteunden de praktijk,
organiseerden webinars en brachten stakeholders samen. In de tweede
helft van 2021 zetten de ambassadeurs deze activiteiten op persoonlijke
titel voort.
De handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen van en voor
gemeenten is op 24 maart 2021 in een webinar gepresenteerd.
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Domein 4 Professionalisering
Aan de opleidingentafel van PACT voor Kindcentra werken partijen uit het
beroepsonderwijs en het werkveld aan innovatie binnen opleidingen voor
de pedagogische professionals van de toekomst. Gedurende 2021 is het
ontwikkelde beroepsbeeld medewerker Integraal Kindcentrum
geconcretiseerd in een drietal proeftuinen. De resultaten van de
proeftuinen zijn in 2021 samengevoegd in de publicatie ‘Opbrengsten
Proeftuinen’. Begin 2021 is een modulair functiebouwwerk IKC ontwikkeld.
De handreiking: Rol- en ontwikkelmodel kindcentra is eind juni tijdens een
webinar gepresenteerd. Op 5 november 2021 is het model met sociale
partners besproken, waarbij bleek dat er behoefte is aan een gezamenlijk
functiehuis met functiewaardering. Ook de opleidingentafel sluit aan bij het
Platform Kindcentra.

Domein 5 Verbinding en maatschappelijk draagvlak
PACT voor Kindcentra pleit voor betere wet- en regelgeving om kindcentra
te faciliteren en voor alle kinderen toegankelijk te maken. Kindcentra 2020
is onderdeel van PACT voor Kindcentra en wordt gedragen door de vier
bovengenoemde kopgroepen. Kindcentra 2020 heeft zich, samen met het
Platform Kindcentra, in 2021 gericht op de lobby ter voorbereiding op de
Kamerverkiezingen in maart 2021 en vervolgens gedurende de
daaropvolgende maanden op het regeerakkoord. De insteek van de lobby
is een toegangsrecht voor alle kinderen van 0-12 jaar en het faciliteren van
de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Op 15 december
2021 is het coalitieakkoord gepresenteerd.
In 2021 is volop geïnvesteerd in het op de agenda houden van het pleidooi
van PACT voor Kindcentra en het toegangsrecht 0-12 jaar door
gesprekken met en brieven aan bewindspersonen, de Tweede Kamer,
lokale bestuurders, beleidsmakers en andere stakeholders.

Projectleiding
De projectleiding van PACT voor Kindcentra lag in 2021 in handen van
Maaike Vaes en Janny Reitsma.
Contactpersonen in het bestuur van Het Kinderopvangfonds zijn Patrick
Banis, Nicolette Kroon, Els Rienstra en Gijs van Rozendaal.
Pact voor Kindcentra

www.pactvoorkindcentra.nl

Het pleidooi van Kindcentra 2020 voor goede pedagogische voorzieningen
voor kinderen wordt via twee kernelementen, die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, uitgewerkt:
1. Toegangsrecht
Elk kind krijgt recht op toegang voor een minimum aantal uren
kinderopvang. Dit toegangsrecht is geldig bij alle voorzieningen voor jonge
kinderen (dagopvang, buitenschoolse opvang of een kindcentrum).
Daarnaast kunnen ouders die dat nodig hebben, bijvoorbeeld om arbeid en
zorg te kunnen combineren, aanvullende kinderopvang inkopen.
2. Eén organisatie voor ontwikkelen en leren
Wettelijke verankering van kindcentra: een kindcentrum is een
pedagogische voorziening voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.
Eén organisatie kan zowel kinderopvang als primair onderwijs verzorgen
en zo integrale en doorgaande ontwikkellijnen en rijke dagprogramma’s
bieden, die een beroep doen op de talenten van kinderen, en kindnabije
zorg regelen. Onderwijs- en kinderopvangorganisaties beslissen zelf of zij
willen opgaan in een kindcentrum. De gelijkwaardigheid van onderwijs en
kinderopvang is voor PACT een belangrijk uitgangspunt.
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Andere Initiatieven

WePboek
Opvoeden is een wisselwerking tussen kind, ouders/verzorgers en
pedagogische medewerkers in kinderopvangcentra. Mediaopvoeding

Democratisch samenleven

hoort hier ook bij. Het Kinderopvangfonds heeft tot 1 september 2021 met

Het Kinderopvangfonds ondersteunde het promotieonderzoek naar

WePboek.nl 20 gedigitaliseerde prentenboeken gratis beschikbaar

democratisch samenleven van Christel Eijkholt. Het proefschrift

gesteld voor de kinderopvang, voor bibliotheken en voor kinderen en

“Kinderrechten en burgerschap: een perspectief voor een inclusieve en

ouders thuis. Het bezoekersaantal voor WePboek was in het corona

democratische pedagogiek in kinderopvang, voorscholen en naschoolse

voorjaar 2021 met 5.000 bezoekers per week nog steeds hoog. Het

opvang”’ is in 2021 afgerond en de verdediging van het proefschrift heeft

Kinderopvangfonds is na 11 jaar per 1 september 2021 gestopt met

plaatsgevonden op 23 mei 2022.

WePboek. Een aantal van de gedigitaliseerde prentboeken is
overgenomen door Bereslim.

“In een context waarbij wereldwijd steeds meer kinderen al op jonge
leeftijd naar centra voor kinderopvang, voorschoolse educatie en

Scriptieprijs Kinderopvang

naschoolse opvang gaan is het belangrijk om deze kindcentra te erkennen

De scriptieprijs Kinderopvang is een initiatief van Het

als unieke voorzieningen waar universele kinderrechten,

Kinderopvangfonds in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

verantwoordelijkheden en democratische omgangsvormen voorgeleefd,

Afstudeerders van hogescholen en universiteiten kunnen hun

doorleefd, geoefend en verder ontwikkeld kunnen worden.” Zo luidt de

eindscriptie/afstudeeronderzoek met als onderwerp een thema uit de

inleidende tekst bij het proefschrift.

kinderopvang indienen voor de scriptieprijs. In het voorjaar van 2022 is de
scriptieprijs 2021 uitgereikt aan Tamara Bodewes voor haar scriptie over

Het Kinderopvangfonds denkt dat de kinderopvang door participatie en
inspraak van kinderen, niet alleen de kwaliteit kan verbeteren, maar ook

Kunstzinnige activiteiten in de kinderopvang. Dit was de laatste keer dat
Het Kinderopvangfonds de scriptieprijs uitreikte.

een aanjager kan zijn om de balans tussen het recht op participatie en het
recht op bescherming bespreekbaar te maken. Daarom droeg Het

Leerstoel bijzonder hoogleraar kinderopvang

Kinderopvang financieel bij aan het promotieonderzoek van Christel

Het Kinderopvangfonds levert tot en met oktober 2022 een financiële

Eijkholt aan de Universiteit van Utrecht.

bijdrage aan de aanstellingskosten voor een bijzonder hoogleraar
Kinderopvang. Het hoogleraarschap wordt ingevuld door Prof. dr. Ruben
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Fukkink. Deze heeft in 2021 wederom zijn aandacht o.a. gericht op de

Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar en bespreekt dan de

kwaliteit van de kinderopvang en kindcentra. Vanuit de leerstoel

voortgang van de thema’s.

ondersteunt de hoogleraar een aantal promovendi en publiceert regelmatig
artikelen.

De mensen
Bestuursleden

Achieving accessible and affordable childcare for all
Samen met de Bernard van Leer Foundation is een bijdrage geleverd aan de
campagne “Achieving accessible and affordable childcare for all“ van Women



Gijs van Rozendaal (voorzitter), maatschappelijk ondernemer



Nicolette Kroon (penningmeester), maatschappelijk ondernemer



Patrick Banis (secretaris), directeur Arbeidsmarkt CAOP



Els Rienstra (lid), maatschappelijk ondernemer

Inc. Waarbij WomenInc. o.a. een position paper heeft opgesteld en een
advertentie in Trouw heeft laten plaatsen over Elk talent telt. De informatie is
verspreid bij de politiek en ondersteund met behulp van een publiekscampagne www.ditwerktwel.nl.

Projectleiders

Governance
Onze organisatie
Het Kinderopvangfonds is een zelfstandig fonds met een onafhankelijk
bestuur. De bestuursleden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en de not-for-



Maaike Vaes (Pact voor Kindcentra)



Janny Reitsma (Pact voor Kindcentra)

Bestuurssecretaris


Tiny Rompen (CAOP)

profit sector. Zij hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur van Het
Kinderopvangfonds en vertegenwoordigen geen enkele andere organisatie.
Bij Het Kinderopvangfonds bepaalt het bestuur niet alleen de thema’s en
onderliggende activiteiten, het bestuur voert ook zelf uit. De bestuursleden
worden hierbij ondersteund door projectleiders en een bestuurssecretaris.

Financiële dienstverlening


Deloitte Accountancy & Advies B.V
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Governance
Het bestaan van Het Kinderopvangfonds is eindig. Naar verwachting zal het
fonds eind 2022 ophouden te bestaan. Het fonds is gestart in 2006 en heeft
een tijdshorizon van ongeveer vijftien jaar. Het is aangesloten bij de
Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).
De Stichting Het Kinderopvangfonds heeft de maatschappelijke plicht om het
vermogen optimaal te beheren en te zorgen voor verantwoorde besteding en
belegging hiervan. Dit wordt uitgevoerd door het bestuur. Het
beleggingsbeleid wordt door de bestuursleden gezamenlijk vastgesteld en is
vastgelegd in de notitie: ‘Beleggingsbeleid’.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. heeft de jaarrekening 2021
samengesteld.

Defensief risicoprofiel
Ook in 2021 is gekozen voor een defensief risicoprofiel, erop gericht om het
vermogen van de stichting zo min mogelijk op het spel te zetten. Het
Kinderopvangfonds realiseert zich dat deze keuze de kans beperkt op een
hoog rendement op de beleggingen, maar vindt dat van secundair belang.
Als vermogensbeherend fonds verwerft Het Kinderopvangfonds geen
middelen. Subsidies, donaties of legaten zijn welkom, zolang daaraan geen
voorwaarden zijn verbonden. Het Kinderopvangfonds is een erkende
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Financiën
Samenstellingsverklaring afgegeven

Balans per 31-12-2021
(na resultaatbestemming)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

€

€

€

€

634.283

1.172.387

76.088

684.857

558.195

487.530

34.794

118.709

669.077

1.291.096

Actief

Passief

Vorderingen en overlopende activa

Eigen vermogen

Vorderingen
Liquide middelen

-

-

669.077

1.291.096

Vastgelegd vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
669.077

1.291.096
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Staat van baten en lasten over 2021
2021

2020

€

€

Financiële baten

-

-

Totaal baten

-

-

Netto baten

Lasten
Projectkosten (via bestemde
reserves)

333.488

Bestuurskosten

111.002

128.370

Management- en
advieskosten

61.757

76.293

Overige kosten

31.857

31.465

Totaal lasten
Saldo resultaat

631.433

538.104

867.561

(538.104)

(867.561)
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Het saldo van de baten en lasten is
als volgt bestemd:
2021

2020

€

€

Onttrekking aan bestemmingsreserve voor de projectkosten

(333.488)

(631.433)

Mutatie overige vrije reserves

(204.616)

(236.128)

Bestemd resultaat

(538.104)

(867.561)

Resultaatbestemming

Samenstellingsverklaring afgegeven
Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2021 van Stichting Het Kinderopvangfonds waarbij een samenstellingsverklaring zonder toelichtende paragraaf is
afgegeven d.d. 22 april 2022
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Colofon
Uitgave: Het Kinderopvangfonds
juni 2022

Tekst en fotografie: Het Kinderopvangfonds

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

www.hetkinderopvangfonds.nl

