
College 6: Kinderzorg 
 

1. Functies van kinderopvang 
 

- Vroeger 
o België & Frankrijk: medisch-hygiënisch model  

§ 1845: eerste kinderdagverblijf 
o Scandinavië & Noord-Italië: pedagogisch model  

- Vanaf 1980:  
o Brug tussen twee modellen 

- Nu:  
o Drie brede functies van kinderopvang:  

§ Pedagogische functie 
§ Economische functie (= kans voor ouders die werken/studeren) 
§ Sociale functie 

 
Kinderopvang als extern opvoedingsmilieu: pedagogische functies van kinderopvang 

- Het bieden van een gevoel van veiligheid 
- Het bevorderen van persoonlijke competentie 
- Het bevorderen van sociale competentie ( = met anderen omgaan à sociale vaardigheden) 
- Socialisatie: het aanbieden van regels, normen en waarden à ‘cultuur’ 

 à Kind in goede baan leiden  

2. Organisatie van kinderopvang 
 

- Verschillende voorzieningen 
o Kinderopvang in instellingsverband (center-based: kinderdagverblijf) 
o Kinderopvang in gezinsmilieu (home-based: in huis; ouders en grootouders) 
o Buitenschoolse opvang tot 12 jaar 

- Kinderopvang in Vlaanderen 
o Erkend & gesubsidieerd door Kind & Gezin 
o Onder toezicht van Kind & Gezin 

- Kinderopvang in Wallonië 
o Office de la Naissance et de l’Enfant 

 
Decreet Kinderopvang van baby’s en peuters 2012: kinderopvang wordt… 
 

- Makkelijker om te vinden 
o Online kinderopvangzoeker 
o Lokaal loket kinderopvang (in elke gemeente) 

- Duidelijker 
o Drie soorten opvang:  

§ Gezinsopvang (max. 8 kinderen tegelijk) 
§ Groepsopvang (max. 9 kinderen tegelijk) 
§ Opvang aan huis 



- Makkelijker haalbaar voor ouders 
o Meer opvang op basis van inkomen 

- Makkelijker haalbaar voor opvangsector 
- Nog professioneler 

o Vergunningsvoorwaarden: uitrusting, infrastructuur, veiligheid, pedagogische kwaliteit, 
wenbeleid (= aanpak nieuwe kindjes), taalbeleid 

 

 
 

 
 

 
 
à Enkel evolutie kennen, GEEN cijfers! (zie papieren dia’s) 
 
(Het kind in Vlaanderen 2013: Kind en Gezin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Onderzoek naar effecten van kinderopvang 
 
3.1 NICHD Study of Early Child care (reader!) 
 
(Sinds 1990 longitudinaal onderzoek) 
 

- Effecten van kenmerken van kinderopvang 
o Kwaliteit 
o Kwantiteit: hoevaak en hoelang 
o Type: center- of home-based 

- Brede definitie van kinderopvang:  
o Niet-moederlijke zorg minstens 10uur per week (met inbegrip van zorg door vaders, grootouders, 

andere familieleden, nannies) 
o Onderscheid tussen opvang thuis en buitenhuis 

- Methode 
o Steekproef bij start: 1364 gezinnen 
o Follow-up metingen van:  

§ Observatie kwaliteit kinderopvang 
§ Cognitief en sociaal functioneren 
§ Familiale factoren: SES, depressie moeder 
§ Opvoeding ouders 
§ Kwaliteit onderwijs 
§ Naschoolse opvang 

 
Eerdere conclusies uit NICHD Study 
 

- Op 4,5 jaar (schoolovergang): 

o  kwaliteit kinderopvang =  preadademische en taalvaardigheden (schoolrijpheid) 

o  kwantiteit kinderopvang =  gedragsproblemen 

o Type ‘buitenshuis’ =  gedragsproblemen, maar ook  taalvaardigheden en geheugen  
- Op 8 jaar (3th grade):  

o  kwaliteit kinderopvang =  rekenen, geheugen, woordenschat 

o  kwantiteit kinderopvang = ¯ sociale competentie en academische werkattitudes en  
geheugen, conflicten met leerkracht en ouders 

 
Resultaten Belsky et al. (2007): 5e en 6e leerjaar: 

- Associaties die blijven bestaan 

o  kwaliteit kinderopvang ≈  woordenschat 

o Type ‘center-based’ ≈  gedragsproblemen gerapporteerd door leerkracht 
- Associaties die veranderen 

o In de lagere school wordt het effect van kwantiteit in de kinderopvang zwakker voor 
gedragsproblemen (gerapporteerd door de leerkracht) en leerkracht-leerling conflict 

o Het effect dat betere kwaliteit van kinderopvang leidt tot betere leesprestaties, verdwijnt 
 
 



- Slapend effect 

o  kwantiteit kinderopvang ≈  woordenschat (enkel bij kinderen uit armere gezinnen die startten 
met kinderopvang tussen 3 en 9 maanden = interactie-effect) 

- Verband met ouderlijke opvoeding 
o Opvoeding is een sterkere en meer consistente predictor van alle variabelen dan gelijk welke 

kinderopvangvariabele 
 
Conclusie Belsky et al. (2007) 
 

- Volgens Belsky et al. moeten zelfs matige effecten van kinderopvang ernstig genomen worden 
- Beperkingen onderzoek: 

o Correlationeel onderzoek, opletten met causale interpretaties 
o Studie onderzoekt vooral individuele kinduitkomsten en besteedt nog te weinig aandacht aan de 

dynamieken die spelen binnen de kinderopvang en de klas (groepseffecten) 
o Sociale reacties van kinderen: agressief/ongehoorzaam versus assertief gedrag? 
o Zijn kenmerken van de opvang voldoende in rekening gebracht (lokalen, spelmateriaal, …)? 

 
3.2 Reflectie vanuit sociale pedagogiek op onderzoek naar kinderopvang 
 
(Vandenbroeck, 2004) 
 

- Voordelen van empirisch onderzoek naar kinderopvang:  
o Uitwerken van meetinstrumenten om kwaliteit te meten 
o Van medisch denken naar psychologisch denken met aandacht voor de individuele ontwikkeling 

van kinderen 
o Aantoonbare verbetering kwaliteit omgevingsvariabelen en in iets mindere mate de kind-

begeleider-interacties 
- Kritiek op kwaliteitsdiscours 

o Dominantie van het gehechtheidsparadigma & monomatrisch model als norm van kwaliteit 
§ Moeder als ideaalbeeld duwt kinderopvang in defensieve positie 

o Restrictieve kwaliteitscriteria 
§ Veel aandacht voor vb. interactie verzorger-kind, ruimte, speelgoed 
§ Weinig aandacht voor vb. toegankelijkheid van de kinderopvang 

o Plaats van ouders in pedagogisch debat 
§ Criteria bepaald door wetenschap, maar wat willen ouders?  

o Te weinig aandacht voor de context 
§ Criteria voor kwaliteit universeel toepasbaar? 

 
 
 
 
 
 
 



4. Kwaliteit van kinderopvang 
 
4.1 Visies op kwaliteit van kinderopvang 
 

1. Kind als klant 
- Focus op de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang 
- Aantal criteria waaraan kinderopvang moet voldoen via Evaluatie-instrument met 12 criteria 

2. Kind én ouders als klant 
- Kwaliteitseisen van de Europese Commissie m.b.t. Kinderopvang 
- Ruimer dan enkel pedagogische kwaliteit: betaalbaarheid voorzieningen, toegankelijkheid, 

diversiteit, flexibiliteit 
 
Beleid Vlaanderen: aandacht voor kwaliteit in decreet kinderopvang van baby’s en peuters (2012) 
 

- Kwalificaties begeleiders & verantwoordelijken: 
via diploma, bewijs van ervaring, attest van verworven competenties 

- Pedagogische ondersteuning 
elke kinderopvang moet pedagogisch beleid hebben 

- Attest draagkracht 
m.b.t. fysieke en psychische conditie, social netwerk, infrastructuur... wordt toegekend na onderzoek door professionele 
organisatie 

- Kwaliteitsbeleid 
op systematische wijze eigen werking evalueren en verbeteren 

 
4.2 Gangbare kwaliteitskenmerken van kinderopvang 
 

- Groepsgrootte VS begeleiding 
o Grotere groepen: meer gericht op grenzen stellen, stimuleren neemt af, minder individuele 

benadering 
o Baby’s: 1 verzorger voor 4 kinderen 
o Oudere kinderen: 1 verzorger voor 7 tot 12 kinderen  

- Continuïteit 
o Vertrouwdheid met personeel (vaste verzorgers die ze kennen) 
o Vertrouwdheid met andere kinderen  

- Kenmerken personeel 
o Hoge responsiviteit, warme accepterende houding, cognitief stimuleren, praten met kind 

- Horizontale (1 leeftijd) VS verticale (meerdere leeftijden) leeftijdsgroepen  
o Kinderen in verticale groepen richten zich meer tot medewerkers 
o Kinderen in horizontale groepen richten zich meer tot elkaar 

 
4.3 Doorlichting kwaliteit van de kinderopvang 
 
OESO doorlichting 
 

- Organisatie voor Economische Samenwerking in Ontwikkeling 
- Rapport Starting Strong II (2006) 
- Beoordeling zwaktes en sterktes kinderopvang in 20 landen 



Adviezen OESO 
 

1. Sociale functie kinderopvang 
- Armoede, uitsluiting, leerproblemen tegengaan 
- Gelijke kansen bieden 
- België: + kleuteronderwijs gratis en voor iedereen 

2. Pedagogische functie kinderopvang 
- Welbevinden, ontwikkeling en spontaan leren kind 
- Belang van methodieken ‘luisteren naar kinderen’ & ‘documenteren’ 
- België: + schalen welbevinden & betrokkenheid van prof. Laevers (KUL); project Documenteren 

3. Belang van beleidsstructuren 
- Bestuur van de sector & kwaliteitsbewaking 
- België: + Kind & Gezin; wetenschappelijke ondersteuning door universiteiten, VBJK enz. 

4. Overheidsmiddelen 
- Gevaren van privatisering vd sector 

o Minder engagement overheid 
o Ongelijkheid kansen tussen bevolkingsgroepen 

5. Betrokkenheid ouder(s) en buurt 
- Continuïteit bewaken tussen opvoedingsmilieus 
- Betrokkenheid bij buurt maakt bredere dienstverlening mogelijk 
- België: + projecten in Gent, Antwerpen, Brussel 

6. Werkcondities en kwalificaties medewerkers 
- België: - deel personeelsbestand is laag gekwalificeerd, wordt laag betaald, geen normaal 

werknemersstatuut, bijna uitsluitend vrouwen; ontbreken van theoretische basis in opleiding 
- België: + mogelijkheid tot begeleiding en bijscholing 

7. Voldoende autonomie en ondersteuning 
- Nationale criteria + mogelijkheid tot autonoom invullen van kwaliteit 
- België: + Kwaliteitsdecreet sinds 2005 = example of good practice 

 
Doorlichting Vlaanderen: MeMoQ 
 

- Pedagogische kwaliteit in de formele opvang van baby’s en peuters (Kind in Vlaanderen, 2016) 
- Onderzoek 2015-2016 (MeMoQ; Meten en Monitoren van pedagogische kwaliteit) bij steekproef 400 

opvanglocaties; N = 3172 ouders (respons 64,8%) 
- ‘nulmeting’ nieuw algemeen referentiekader over pedagogische kwaliteit 
- Observaties door getrainde onderzoekers in leefgroep kinderen + bevraging kinderbegeleiders, 

verantwoordelijken en ouders 
 
Bevragingen van 6 dimensies van kwaliteit:  
 

1. Welbevinden kind: goed in vel zitten, genieten, ontspannen, spontaan en vitaal zijn (Kind) 
2. Betrokkenheid: mate waarin kinderen geconcentreerd bezig zijn, exploreren, grenzen verleggen, 

voldoening vinden in activiteit (Kind en Omgeving) 



3. Emotionele ondersteuning: relationeel klimaat en sensitiviteit kinderbegeleiders. Vriendelijk zijn, nabij 
zijn, positieve emoties en respect uitstralen, signalen kinderen opmerken, responsief zijn, veiligheid 
bieden (Kind en Begeleider) 

4. Educatieve ondersteuning: mate waarin begeleiders kinderen uitdagen, exploratie faciliteren, 
verstandelijke ontwikkeling bevorderen, zelfstandigheid aan bod laten komen, taalontwikkeling 
stimuleren 

5. Omgeving: indeling ruimte, invulling van de ruimte (vb. rijkdom materiaal, op maat van kinderen), 
uitbreiding basismilieu (vb. aantal & kwaliteit activiteiten), respect voor eigenheid van gezinnen, 
maatschappelijke diversiteit, doeltreffende organisatie van tijd en personeel (dagstructuur, inzet 
begeleiders, dagindeling) 

6. Omgaan met ouders en met maatschappelijke diversiteit: vb. mate waarin ouders betrokken worden bij 
de wenperiode van het kind en mate waarin diversiteit aan gezinnen en diversiteit samenleving 
zichtbaar zijn in de locatie 

 
Bevindingen 
 

- Emotionele ondersteuning: gemiddelde score. 3,6 op 5 
o Kinderbegeleiders zijn nabij en sensitief-responsief tegenover de kinderen 

- Educatieve ondersteuning: gem. score. 2,5 op 5 
o Kinderbegeleiders laten kansen liggen om kinderen educatief uit te dagen en hun ontwikkeling te 

bevorderen (vooral op vlak van taalontwikkeling bij baby’s, de kwaliteit van feedback bij peuters, 
en exploratie faciliteren bij beiden) 

- Beide dimensies scoren best bij geleide activiteiten  
o Er zijn dus nog kansen om ook tijdens momenten van zorg, eten of vrij spel kinderen educatief en 

emotioneel te ondersteunen 
- Kwaliteit van de omgeving is eerder laag tot matig: gem. score. 2,79 op 5 

o Vooral de indeling en invulling van de ruimtes kan nog beter 
o Uitbreiding van basismilieu doet het wel beter 

- Ouders vinden pedagogische aspecten van kinderopvang ZEER belangrijk bij keuze van kinderopvang 
o 75% van de ouders laat dit meespelen in definitieve keuze 
o Voor alle aspecten van tevredenheid bij ouders ligt het gemiddelde boven 4 (max. 5) 

 
4.4 Opleiding kinderbegeleider: (de)professionalisering in Vlaanderen 
 

JAREN ‘70 
- Van medisch-hygiënisch geïnspireerde opleiding 
- Controlerende en afstandelijke invulling van professionaliteit 

JAREN ’79 – ‘87 
- Naar participatie van kinderverzorgsters 
- Via actieonderzoek 

JAREN ’84 – ‘91 
- Over bijscholingsoptimisme 
- Tekorten wegwerken via korte bijscholingen 

DIEPTEPUNT 
2001 – 2007 - Tot zoektocht naar professionaliteit 

 - En tot ‘Bachelor Pedagogie van het jonge kind’ (2011) 



5. Actuele thema’s 
 
5.1 Flexibiliteit in kinderopvang 
 
Mogelijkheden en grenzen 

- Voordelig voor de ouders, nadelig voor het kind 
- Continuïteit in de begeleiding creëert veiligheid voor kinderen 
- Onregelmatige opvanguren positief benaderen  
- Vraag werkgevers: meerdere onthaalmomenten (vb. nacht) 

 

5.2 Kinderopvang en ouderparticipatie 
 

- Redenen 
o Pedagogisch: beleid, communicatie, ondersteuning, inspraak 
o Politiek-maatschappelijk: democratisering 
o Praktisch: constructief meehelpen vb. utspraak 
o Persoonsgericht: bevorderen welbevinden van ouders, opvangpersonen en kinderen 

à niet makkelijk te organiseren  
- Voorwaarden 

o Microvlak: kennis, vaardigheden, attitudes 
o Macrovlak: visie, communicatie, middelen 

 
Frankrijk: ‘crèches parentales’ 

- Maandelijks werkt ouder 4 tot 8 uur meer met professionele begeleiders 
à betrokkenheid ouders 

- Ook in Vlaanderen 
Nederland: onderzoek naar ouderparticipatie 

- Communicatie tussen ouders en opvoeders hangt samen met welbevinden van het kind 
 
5.3 Het inschakelen van mannen in kinderopvang 
 

- Historiek: midden jaren ’80 Gender Equality Programme van de Europese Unie 
- 1986: Network on Childcare 
- 1993: Expertmeeting: belang van mannen als zorgverleners binnen de kinderopvang 
- Percentage mannen in kinderopvang in Europa: tussen 1 en 3% 
- Start van campagnes in verschillende Europese landen om deelname van mannen binnen kinderzorg te 

promoten 
 
Waarom zoveel vrouwen en zo weinig mannen in de kinderopvang? 
 

- Hoe jonger het kind, hoe vrouwelijker de begeleiding 
- Mannen in niet-traditionele beroepen lopen risico om te verliezen in termen van status, loon, maar ook 

wordt hun mannelijkheid en geschiktheid voor de job in vraag gesteld 
- Patronen van training en recrutering zijn ‘vrouwelijk’ doordat de sector vrouwelijk is 
- Gendercomponent op individueel én institutioneel niveau 

 



Argumenten voor een ‘gender’pedagogiek 
 

- Ter vervanging van ‘gender-neutrale’ cultuur 
- Rekening houden met verschillen tussen jongens en meisjes kan beter door gemengd personeel 
- Onderzoek naar onhandelbaar gedrag van jongens: mannelijke opvoeders kunnen beter onderscheid 

maken tussen spel en agressie dan vrouwelijke 
- Opletten met geïnternaliseerde sekserolverwachtingen: mannelijke kinderverzorger als 

vertegenwoordiger van ‘de categorie mannen’ 
 
Uitdagingen voor het beleid en oplossingen 
 

- Zonder concrete beleidsmaatregelen, geen spontane toename van mannen in de kinderzorg 
- Nood aan initiatieven op alle niveaus: beleid, media, actie naar werknemers(organisaties), 

opleidingscentra, ouders, vrouwelijke werknemers 
- Maatregelen van de Vlaamse regering sinds 2002: 

o Actieve campagnevoering voor meer diversiteit 
o Verhoging lonen personeel dagcentra met 30% 
o Kinderverzorger werd Kinderbegeleider 

 
Man-vriendelijke opleiding, training en ondersteuning 
 

- Opleiding en training exclusief voor mannen 
- In opleiding focus op belang van mannen in kinderzorg om drop-out in opleiding te verlagen 
- Voorzien van mannelijke mentoren of specifieke organisaties voor mannelijke kinderbegeleiders 
- Verhogen van het niveau van de training 
- Sport en outdoor activiteiten in opleiding voorzien 
- Aanpassing cursusmateriaal 
- SO kan deze opleiding aanmoedigen 

 
Aanwerving 
 

- Via kinder- en jeugdvoorzieningen of sportclubs (90% v.d. mannen in kinderzorg werkt hierin als 
vrijwilliger) 

- Centra voor Kinderopvang – multidisciplinair werken en multi-service aanpak kan aantrekkelijk zijn 
- Nationale campagne effectief: van 142 (0.9%) in 2002 naar 415 (2.3%) mannen in de kinderzorg in 2006  
- Informatie en begeleiding omtrent de loopbaan: te vaak is kinderzorg een carrière van de tweede kans 

bij mannen 
 
5.4 Kinderopvang als gezinsondersteuning 
 

- Algemeen 
o Projecten voor flexibele en laagdrempelige kinderopvang 
o Draaglast van ouders verminderen en ondersteuning van hun opvoedingstaak 
o Ontwikkelingskansen van kinderen stimuleren 

 



 
VIA 

 
o Groepswerking voor ouders (themagericht, sociaal gericht) 
o Ontwikkelingsstimulerende activiteiten voor kinderen (taal, spel) 
o Gezinsbegeleiding (huisbezoek, gesprekken) 

 
Interculturele kinderopvang 
 

- Belang van wegwerken van vooroordelen, racisme 
- Belang van de moedertaal voor kinderen 
- Initiatieven: 

o Opleiding van allochtone vrouwen tot kinderverzorgsters 
o Multicultureel inrichten van het kinderdagverblijf 
o Aanbieden van gerechten uit andere culturen 
o Intercultureel lees- en spelmateriaal 
o Intensieve ouderwerking 

 
Kritische noot:  
 

- Niet alle ouders die gebruik maken van kinderopvang hebben behoefte aan begeleiding 
(opvoedingsondersteuning) 

- Kinderopvang is niet bedoeld om systematisch problematische kinderen op te sporen of te begeleiden 
(wel eventueel doorverwijzing) 

- Drie belangrijke behoeften bij opvoedingsondersteunend werken in kinderopvang 
o Communicatie over verwachtingen, ideeën, ervaringen omtrent opvoeding tussen ouders en 

begeleiders 
o Groepsgerichte contacten tussen ouders als sociale ondersteuning 
o Ondersteuning van vragen van medewerkers 

 
 
 
 


