
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Kinderopvang en opvoeding thuis: Twee gescheiden werelden

Tavecchio, L.; van IJzendoorn, R.; Stams, G.J.

Publication date
1996

Published in
Kinderopvang

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tavecchio, L., van IJzendoorn, R., & Stams, G. J. (1996). Kinderopvang en opvoeding thuis:
Twee gescheiden werelden. Kinderopvang, 29(12), 24-27.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/kinderopvang-en-opvoeding-thuis-twee-gescheiden-werelden(d215b78f-f8e4-408b-b852-6af66a341056).html


Onderzoek: kinder-

opvang en thuis twee

gescheiden werelden

Maar liefst 1485 ouders en professionele opvoeders deden mee aan het

onderzoek 'Hoofdstudie kinderopvang' van de Rijksuniversiteit Leiden. Een

onderzoek met opmerkelijke resultaten. Want de opvoedingssituaties thuis

en in de kinderopvang blijken nogal van elkaar te verschillen. En: van bewust

afstemmen van die opvoeding is geen sprake. Drie van de onderzoekers over

hun belangrijkste bevindingen.

Louis Tavecchio, Rien van llzendoorn en Geertjan Stams

is*

Wat zijn de overeenkomsten en verschil-
len tussen Opvoeding thuis' en Opvoe-
ding in de kinderopvang' voor kmderen m
de leeftijd van nul tot en met zes jaar7

Vanuit de Rijksuniversiteit Leiden deden
wij hier een landehjk onderzoek naar Bo-
vendien keken wij naar de kwahteit van
de Nederlandse kinderopvang, en vergele-
ken die met de kinderopvang in het bui-
tenland. Aan het onderzoek namen 521
kmderopvangwerkers (leidsters van kin-
derdagverbhjven en naschoolse opvang
centra, gastouders en oppassen), 520
moeders en 450 vaders deel, van 568 km-
deren werd de afstemmmg van de opvoe
ding onder de loep genomen
Uit het onderzoek bhjkt dat ouders met
alleen anders over opvoeding denken dan
kmderopvangwerkers, zij gaan ook daad-
werkehjk anders met de kmderen om.
Daarnaast blijkt dat ouders de kwahteit
van de relatie tussen hun kmd en de kin-
deropvangwerker anders beoordelen dan
de kmderopvangwerker zelf. En - met zo
verwonderhjk vader en moeder stemmen
bijna altijd meer met elkaar overeen in de
opvoeding dan met de kmderopvangwer-
ker, ze zitten meer op een lijn. Kortom
thuisopvoedmg en kinderopvang hjken
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nauwehjks op elkaar afgestemd te zijn. Je
zou kunnen spreken van twee gescheiden

werelden.

Verschillen in opvoedingsstijl
Allereerst vonden wij verschillen m op-
voedingsstijl Moeders zeggen hun kmd
meer te ondersteunen dan vaders en de
werkers in de kinderopvang. Zij geven
dus aan meer wärmte en acceptatie te to-
nen. Dit verschil in opvoedingsstijl werd
ook gevonden tussen moeders en leid-
sters in de naschoolse opvang, hier is het
verschil met de vaders minder groot Moe-
ders geven ook vaker uitleg als zij wat
willen veranderen in het gedrag van hun
kmd. Verder bhjkt de oppas thuis wat
meer autontair mgesteld te zijn dan de
ouders. In de dne ovenge opvangsoorten
is dit net andersom bij kmderdagverbhj-
ven, naschoolse-opvangcentra en gast-

ouders blijken de ouders juist wat auton-
tairder dan de kmderopvangwerkers.

Een goede en mtensieve onderhnge com-
mumcatie zou kunnen leiden tot een bete-
re afstemmmg tussen de thuissituatie en
de opvang, zou je denken. Maar uit ons
onderzoek bhjkt dat onderhnge communi-
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'Gastouders doen opvoedkundig niet

ander voor de leidsters in kinderdagver-

blijven en naschoolse-opvangcentra.'

t»,

catie verschillen in opvoedingsstijl tussen

ouders en kinderopvangwerker niet weg-

poetst. De grootste verschillen in opvoe-
dingsstijl werden zelfs gevonden bij de

oppas thuis en in de kleinschalige gast-
ouderopvang, waar communicatie en het

zoeken naar onderlinge afstemming zo

belangrijk (lijken te) zijn.

Wat kan het gebrek aan afstemming voor

een kind betekenen? Uit het onderzoek

blijkt dat hoe meer moeder en kinder-
opvangwerker verschillen in opvoedings-

stijl, hoe geringer het welbevinden van
het kind in de opvangsituatie is. Wanneer

de kinderopvangwerker minder onder-

steunend is dan de moeder, voelt het kind
zieh tijdens de opvang minder op zijn ge-

mak. Dit is ook het geval als de moeder en
de kinderopvangwerker verschil vertonen

in autoritaire opvoedingsstijl, dat wil zeg-
gen in hoe zij het kind leren te gehoorza-
men en zieh te houden aan de gestelde re-

gels en normen.

Het zou daarom beter zijn als ouders en

werkers reeds voordat het kind naar de
opvang gaat met elkaar praten over de be-
langrijkste zaken rond de opvoeding. Dan

zou de gezamenlijke opvoedingstaak van

ouders en kinderopvangwerkers op een
hechtere basis tot stand kunnen körnen.

(Zolang ouders echter door de lange
wachtlijsten 'blij moeten zijn' met een

plaats in welk kinderdagverblijf dan ook,
zal er van een zorgvuldige koppeling wei-

nig terecht kunnen körnen.)

Verschillen in opvoedingsdoelen
We constateerden ook verschillen in op-

voedingsdoelen. De kinderopvangwerkers
benadrukken als opvoedingsdoelen 'con-
formiteit' (je aan regels en voorschriften

houden en gehoorzaam zijn) en 'sociaal

gevoel' (je kunnen inleven in en begrip
hebben voor de ander) wat meer dan de

ouders. De ouders vinden juist 'autono-
mie' (verantwoordelijkheidsgevoel en het

zelfstandig kunnen oordelen) en 'presta-

tie' (ijverig en ambitieus zijn en goede

schoolresultaten behalen) belangrijker.



Behalve verschillen in opvoedmgsstijl en -
doelen, vonden wij ook verschillen m op-

voedingsgedräg Wij hebben bekeken of

de verschillende opvoeders konden inspe-
len op de behoeften van de kmderen, met
andere woorden bhjk gaven van sensitivi

teil. Het blijkt dat ook hier kmderen wor-
den geconfronteerd met uiteenlopend pe-

dagogisch gedrag van hun opvoeders. In

een aantal gevallen gedroeg de leidster
zieh sensitiever dan de ouder Maar het
kwam ook voor dat de ouders sensitiever

waren dan de leidster. In de naschoolse

opvang blijken moeder en leidster wat
meer overeen te stemmen in sensitiviteit.

Tevreden over uitwisseling
Over het algemeen waarderen de kmder-

opvangwerkers hun relatie met de ouders

positiever dan de ouders zelf. Ouders en
kmderopvangwerkers zijn wel nagenoeg

even tevreden over de uitwisseling van in
formatie met elkaar
Over de kwahteit van de relatie tussen

hun kind en de kmderopvangwerker bhj-

ken ouders anders (soms positiever, soms
negatiever) te oordelen dan de kmderop-

vangwerkers. De menmgsverschillen zijn

het grootst in de naschoolse opvang. Va-
ders schatten de kwahteit van de relatie
tussen hun kind en de kmderopvangwer-
ker over het algemeen wat lager m dan de

andere opvoeders, vaders zijn wat gere
serveerder in hun uitlatmgen daarover

Betere communicatie leidt tot minder ver-
schillen in beoordelmg van de relatie tus-

sen kmderopvangwerker en kind. Ook
leidt meer communicatie tot meer welbe-

vmden van het kind, zoals ouders en km-

deropvangwerkers waarnemen.

Kwaliteit redelijk tot goed

Gezmsopvoedmg en kmderopvang het

blijken twee gescheiden circuits te zijn De
verschillende opvoeders commumceren
wel met elkaar, maar stemmen de opvoe-

dmg met erg op elkaar af. Zou dit geconsta-

teerde gebrek aan afstemming verband
houden met de kwahteit van de opvang7

Voordat we dat konden bestuderen, moes-
ten wij een algemene mdruk knjgen van de

kwahteit van de kmderopvang. Daarom
vergeleken we de opvang m Nederland met

die in het buitenland Ook werd nagegaan
welke kenmerken van de opvang van m-

vloed zijn op de kwahteit Bij de vaststel-

1mg van 'kwahteit' keken wij onder meer

naar aankledmg van het dagverbhjf, per-
soonhjke zorg, ontwikkehngsmogehjkhe-

den voor de kmderen, mogehjkheden tot
sociale omgang en de structuur van het

programma. Ook werd gekeken naar de
omgang tussen kmderopvangwerker en

kind

De kwahteit van de Nederlandse kmder

opvang blijkt redelijk tot goed te zijn

Vooral de kmderdagverbhjven kunnen de
internationale vergehjkmg goed doorstaan

Deze werksoort blijkt zieh te kunnen nie-
ten met de beste Amenkaanse, Zweedse en
Duitse kmderopvang Nederlandse kmder

centra vallen op door de kwahteit van het
aanwezige (spel-)matenaal, de structuur

van het dag en weekprogramma en de mo-
gehjkheden voor sociale ontwikkeling van

de kmderen Er hgt minder accent op de
persoonhjke verzorgmg en op het bevorde-

ren van de motorische en verstandehjke

ontwikkeling en de creativiteit. Ook de
kwahteit van de naschoolse opvang blijkt

goed te zijn. En gastouders doen met on-
der voor de opvoeders in kindercentra en

naschoolse opvang. Zij gaan sensitief met
de kmderen om en zijn weinig autontair

Bovendien besteden gastouders vergeleken

met andere kmderopvangwerkers de mees
te tijd aan de communicatie met de ouders

Enthousiasme voor het zware werk
In hoeverre speelt de kwahteit van de km-

deropvangwerker zelf een rol in die van de
opvang7 We vergeleken kenmerken als leef-

tijd, vooropleidmg, ervarmgsjaren en werk

tijd. En kwamen tot verrassende conclu
sies Zo hjken in de naschoolse opvang jon-

gere opvoeders het over het algemeen 'be-
ter te doen' dan oudere, terwijl het m de
kmderdagverbhjven juist de oudere leid-

sters zijn die door de bank genomen meer

kwahteit hjken te bieden dan de jongere
En, legen de verwachtmg in minder erva-

rmg, minder beroepsgenchte opleidmg en
minder werktijd gaan samen met een hoge-

re kwahteit. Hoe is dit te verklären7

Dat een hogere opleidmg minder kwahteit

zou betekenen, körnt misschien doordat
hbo-opleidingen met direct opleiden voor

het uitvoerend werk in de kmderopvang en
hbo ers zieh welhcht onderbenut voelen als

ze uitsluitend uitvoerend werk moeten ver-

richten Misschien moet de conclusie wel
luiden hoger dan de eis - voor kindercen-

tra mmimaal LKC of mbo leidt met tot be-

tere kwahteit, eerder tot minder. Dat is lets

anders dan hoe minder opleiding, hoe be-

ter de kwahteit
Daarbij körnt dat voor werkers m de km
deropvang de betalmg achterbhjft bij hun

verantwoordehjkheid. Het loopbaanper
spectief hjkt ook weinig rooskleung te zijn

Vanwege de nogal platte orgamsatiestruc-
tuur biedt de kmderopvang bijna geen mo-

gehjkheden om hogerop te körnen en het

werk blijft gedurende vele jaren hetzelfde

Dat kan je als je hoger opgeleid bent het
ontevreden gevoel geven dat je jouw möge
hjkheden onvoldoende benut en dat je met

naar waarde wordt geschat. Waarschijnhjk

zal dat de kwahteit met ten goede körnen.
Of het gevoel van onderbenutting terecht

is, valt overigens te betwijfelen. Het zal
eerder de weerspiegeling zijn van de maat-

schappehjke onderwaardermg voor het uit-
voerend pedagogisch werk, dat vaak wordt

gezien als, populair gezegd, 'wat tutten
met kmderen'. Het werk in de kmder-
opvang is in werkehjkheid echter ingewik-

keld en vereist daarom veel kennis, vaar

digheden en mzicht.

Voorts is het mogehjk dat leidsters met
minder werkuren en minder ervarmgsjaren

meer enthousiasme voor het zware werk
kunnen opbrengen. Daarnaast beleven ze
welhcht minder de spannmg tussen ideaal

en werkehjkheid van de kmderopvang.

Dat leidsterkenmerken als ervarmgsjaren,
omvang van de aanstellmg en in zekere zin

ook opleidmgsmveau negatief samenhan-
gen met de kwahteit van de opvang wijst

eens te meer op de noodzaak het loopbaan

perspectief in de verzorgende beroepen in

overeenstemmmg te brengen met het be-
lang ervan Wie zal immers het grote maat-
schappelijke belang van de opvoedmg van

de jongste leden van de nieuwe generatie
betwisten7 Hier hgt duidehjk een belangnjk

doel van meuw te ontwikkelen beleid een

herwaardermg van functies in de zorgsec
tor, in dit geval het uitvoerend pedago
gisch werk in de kmderopvang

Het welbevinden van de Hinderen
Opvallend is dat kenmerken van de opvang
zoals het aantal kmderen per leidster en de

groepsgrootte het verschil in kwahteit tus-

sen kindercentra met kunnen verklaren. De

oorzaak hiervan is waarschijnhjk dat door

de regelgevmg van de overheid in ons land
kmderdagverbhjven in dit opzicht nog
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'Als moeder en kinderopvangwerker

overeenkomen in opvoedingsstijl voelt

het kind zieh lekker op zijn gemak...'

maar nauwehjks van elkaar verschillen
Daarmee bhjven de genoemde kenmerken

wel degehjk noodzakehjke voorwaarden

voor een minimum kwahteitsniveau, maar
kunnen verschillen boven dit in Nederland

vastgestelde mmimumniveau er niet mee
worden verklaard Strikte mmimumeisen
kunnen ook de reden zijn van de gunstige

positie die de Nederlandse kmderopvang

mneemt in de internationale vergehjkmg
van kwahteit

Het is opmerkehjk dat tevredenheid bij

alle betrokken opvoeders ouders en pro
fessionele opvoeders over de onderlmge

communicatie en ook de tijd die voor

overleg wordt gebruikt geen samenhang
vertoonde met kwahteitsverschillen Daar

naast bleken de opvoedmgsopvattmgen
van kmderopvangwerkers nauwehjks ver
band te houden met de kwahteit van hun

werk en leken ook de verschillen van me

ning tussen ouders en kmderopvangwer
kers in dit opzicht met relevant Daarbij

dient te worden bedacht dat opvoedings

opvattmgen en opvoedmgsgedrag met
veel met elkaar te maken hjken te hebben

Telkens weer bhjkt dat wat mensen zeg
gen over de opvoeding nauwehjks samen
hangt met wat ze doen

De resultaten uit het onderzoek wijzen op

het belang van communicatie voor het
welbevinden van de kmderen in de op

vang En uit Amenkaans onderzoek bhjkt
dat een betere communicatie tussen

ouders en kmderopvangwerkers samen
gaat met een betere kwahteit van de op

vang m kmderdagverbhjven Maar uit
onze onderzoeksgegevens bhjkt nauwe
hjks samenhang tussen communicatie en

kwahteit Het gebrek aan verband tussen
communicatie en kwahteit is met goed te

verklaren De relatief kleine kwahteitsver
schulen tussen dagverblijven zijn hier
welhcht de oorzaak van

Kwaliteit in de toekomst

Ons onderzoek heeft plaatsgevonden op
een tamehjk gunstig tijdstip Zo valt te

wijzen op de nawerkmgen van de Stimule

rmgsmaatregel tal van randvoorwaarden
voor kwahteit die zijn opgenomen m wet

tehjke bepalmgen en de formulermg van
pedagogische beleidsplannen Maar, de

flexibihsermg en commercialisermg van
de kmderopvang leiden tot meuwe vragen

over kwahteit die de körnende tijd ruime
aandacht moeten krijgen Het verbeteren

of ten mmste handhaven van, m het bij

zonder, de pedagogische kwahteit van de

Nederlandse kmderopvang heeft daarbij
de hoogste pnonteit

Wat de kmderopvang nu nodig heeft zijn

kmderopvangwerkers die op de werkvloer

kunnen communiceren met ouders en

met elkaar en die het pedagogisch beleid

om kunnen zetten m pedagogisch bände
len Het is een mooie opsteker voor jou

als leidster op een kmderdagverbhjf dat
de kwahteit van je zware werk de vergehj
king met die van Amenkaanse, Zweedse

en Duitse kmdercentra ruimschoots kan
doorstaan Dat is een goed uitgangspunt

voor behoud en uitbouw van kwahteit m
de toekomst

L WC Tavecchio, M H van Ijzendoorn, M l E Ver
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Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het

bureau Programmerings College Onderzoek Jeugd

(PCOJ), en gesubsidieerd door het Mmisterie van

VWS Het bestand uit twee delen (T) een groot

schalig onderzoek waann gebruik is gemaakt van

vragenliisten en (2) een kwalitatief onderzoek waar

m ouders en kmderopvangwerkers ζι/n gemterviewd

en geobserveerd De ouders van het kind en de bij

hem ofhaar betrokken kinderopvangwerker ver

Schäften de informatie waarvan in het onderzoek
gebruik is gemaakt

Het onderzoeksverslag is nog niet openbaar
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