
 

 

 

 

Pedagogische kwaliteit in de 
kinderopvang  
In 2018 heeft Simon Hay (pedagoog werkzaam voor KindeRdam) een tweetal 
oudercommissieavonden verzorgd voor BOinK. Wat kwam er tijdens deze avonden aan de orde? 
 
 
Ontwikkeling van kinderen 
Kinderen maken in de eerste jaren van hun leven een enorme ontwikkeling door. Hun hersenen 
groeien hard en er worden ontzettend veel verbindingen in de hersenen gemaakt in de eerste twee 
jaar. Op het gebied van o.a. taal, sociale vaardigheden en het reguleren van emoties zijn de eerste 
levensjaren van kinderen een cruciale periode.  
 
Investering in kinderen 
Als gekeken wordt naar de opbrengsten van programma’s die gericht zijn op een bepaalde periode 
in een mensenleven dan is bekend dat: hoe eerder er geïnvesteerd wordt, hoe hoger de 
opbrengsten zijn. Naarmate kinderen ouder worden de opbrengsten steeds minder.  Zo leveren 
programma’s die gericht zijn op de prenatale periode meer op dan programma’s in de peuterleeftijd 
en programma’s in de peuterleeftijd leveren meer op dan programma’s in de schoolperiode. 
 
Kinderopvang in Nederland 
Kinderopvang in Nederland kent een geschiedenis waarin gebruik wordt gemaakt door ouders die 
werken. In 2005 is dit met de Wet kinderopvang bevestigd door een vergoeding vanuit de 
Rijksoverheid beschikbaar te stellen voor ouders die werken en gebruik willen maken van 
kinderopvang. De kinderopvang heeft vanaf dit moment een enorme groei doorgemaakt. In de 
crisisperiode is deze wat afgenomen, maar daarna heeft er weer een groei plaatsgevonden met als 
resultaat dat er in 2017 voor 882.000 kinderen kinderopvangtoeslag is uitbetaald door de 
Belastingdienst.  
Het (betaalde) ouderschapsverlof in Nederland is daarnaast beperkt. Dit betekent dat kinderen al 
jong in de kinderopvang terechtkomen.  
 
Deze gegevens hebben ervoor gezorgd dat de laatste jaren steeds meer aandacht is gekomen 
voor de kwaliteit van kinderopvang in Nederland om (meer) van toegevoegde waarde te zijn voor 
(de ontwikkeling van) kinderen.  
 
Kwaliteit van kinderopvang 
Er worden sinds de invoering van de Wet kinderopvang regelmatig kwaliteitsmetingen gedaan in de 
sector. Voorheen werden deze met enige regelmaat uitgevoerd door het Nederlands Consortium 
Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en inmiddels jaarlijks door de Landelijke Kwaliteitsmonitor 
Kinderopvang (LKK). Ook kinderopvangorganisaties zelf werken aan het in kaart brengen en 
verbeteren van hun eigen kwaliteit. Bijvoorbeeld: kinderopvangorganisatie KindeRdam werkt in 
samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan de dashboard-monitor ‘Pedagogische 
Praktijk in Beeld’. Deze is gebaseerd op het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk van 
GGD GHOR en het onderdeel Kwaliteit van de leefomgeving van de NCKO-Kwaliteitsmonitoren. 
Het doel is om deze monitor landelijk inzetbaar te maken.  
Ook in de regelgeving zijn er sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 ontwikkelingen 
geweest op het gebied van de kwaliteit van kinderopvang. De grootste kwaliteitsslag wordt 
gemaakt als gevolg van de invoering van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) in 2018.  
 
IKK 
IKK brengt verschillende veranderingen met zich mee op basis van vier pijlers die centraal staan: 
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1. Ontwikkeling staat centraal 
2. Veiligheid en gezondheid 
3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk 
4. Kinderopvang is een vak 

Meer informatie over de kwaliteitseisen als gevolg van IKK leest u in de Checklist Kwaliteit 
(beschikbaar via www.boink.info).  
 
De oudercommissie en pedagogische kwaliteit 
Hoe vorm je als oudercommissie een mening over pedagogische kwaliteit: 

 Binnen de oudercommissie is er een gezamenlijk beeld hebben van wat pedagogische 
kwaliteit is 

 De houder zorgt voor een concreet beeld van de huidige stand van zaken op de 
betreffende locatie 

 Er vindt een gezamenlijke reflectie op pedagogische kwaliteit plaats door de 
oudercommissie 

 De houder bespreekt het concept plan van aanpak en de oudercommissie denk mee en 
adviseert 

 Er vindt een evaluatie plaats na een vooraf afgesproken periode. 

 
 
 

 
>  www.boink.info/themapaginas/pedagogische-kwaliteit-in-de-kinderopvang 
>  www.boink.info/innovatie-kwaliteit-kinderopvang 
>   www.boink.info/brochures-factsheets 
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