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Zijn er langetermijneffecten van vroege
kinderopvangervaringen?

In Nederland ontstond in 2002 veel commotie naar aanleiding van de
oratie van Riksen-Walraven (2002). Hierin had zij onder meer gewe-
zen op de risico’s van langdurig en op zeer jonge leeftijd begonnen
crèchebezoek van kinderen voor hun latere ontwikkeling. Zij baseer-
de zich op resultaten van Amerikaans onderzoek (NICHD Early Child
Care Research Network, 2002). In de kranten stonden grote koppen
als Kinderopvang verhoogt kans op probleemgedrag en Crèche schadelijk voor
jonge kinderen (Tavecchio, 2002).

In Nederland gaan steeds meer kinderen naar de geïnstitutionali-
seerde kinderopvang. Ruim 250.000 tussen nul en vier jaar en inmid-
dels ook meer dan 150.000 naar de BSO (4-12 jaar). Dit aantal zal de
komende jaren ongetwijfeld nog flink toenemen. Reden te meer om
nieuwsgierig uit te kijken naar onderzoeksresultaten die iets zeggen
over langetermijneffecten van (vroege) ervaringen met kinderopvang
op de latere ontwikkeling. Vooral als die resultaten afkomstig zijn van
het NICHD (National Institute of Child Health and Human Devel-
opment) dat in het kader van een in 1991 begonnen multimiljoen-
dollarproject onderzoek doet naar kwaliteit en effecten van kinderop-
vang en Riksen-Walraven in 2002 inspireerde tot haar prikkelende
uitspraken. Een van de belangrijkste onderzoekers in het NICHD-
team is Jay Belsky, die al in de jaren tachtig een geruchtmakend, op
een breder publiek gericht artikel publiceerde over de mogelijk nega-
tieve effecten van kinderopvang, Infant day care: A cause for concern?
(Belsky, 1986). Hij speelde ook een belangrijke rol in het hiervoor
vermelde artikel uit 2002, waarin de effecten van vroeg begonnen
kinderopvang werden beschreven tot de leeftijd van vierenhalf jaar. In
het dit jaar verschenen artikel (Belsky e.a., 2007) gaat het om lange-
termijneffecten bij kinderen die tussen nul en vierenhalf jaar de kin-
deropvang bezochten. Het betreft dezelfde kinderen als in 2002, nu
echter gevolgd vanaf vierenhalf tot twaalf jaar (n = 1364).

In de analyse van Belsky c.s. gaat het in essentie om vier zaken:
1 Is het verband tussen kwaliteit, kwantiteit en type kinderopvang en

kinderlijke ontwikkeling, dat voorafgaand aan school en tussen zes
en negen jaar werd geconstateerd, ook op elf- en twaalfjarige leef-
tijd nog aanwezig?

2 Is het verband tussen kinderopvangervaringen en ontwikkeling in
de loop der tijd verminderd?

Kind en Adolescent Review, jrg. 15 (2008), nr. 1, 93–109, www.kindenadolescent.nl98



3 Zijn er nieuwe relaties tussen kinderopvang en (latere) kinderlijke
ontwikkeling naar voren gekomen (in de vorm van zg. ‘sleeper
effects’)?

4 Hoe sterk zijn de verbanden tussen kinderopvang en kinderlijke
ontwikkeling, in vergelijking met de samenhang tussen
opvoedingskwaliteit van ouders en kinderlijke ontwikkeling?

Om met het laatste punt te beginnen: de resultaten uit de analyse van
Belsky c.s. laten duidelijk zien dat de kwaliteit van de opvoeding door
de ouders in het gezin een aanmerkelijk sterkere en ook meer consis-
tente voorspeller is van prestatiematen en (door leerkrachten beoor-
deeld) sociaal functioneren dan bezoek aan en ervaringen met kinder-
opvang. Daarnaast is er bewijsmateriaal voor de, onder de overige
punten, genoemde relaties tussen kinderopvang en latere ontwikke-
lingsresultaten, zowel op het gebied van cognitieve en schoolpresta-
ties (gemeten op elfjarige leeftijd) als op het gebied van sociale ont-
wikkeling en gedrag (gemeten op twaalfjarige leeftijd). Wat dit laatste
betreft bleken twee eerder gevonden verbanden ook op elf- en twaalf-
jarige leeftijd nog steeds aanwezig:
1 Kinderen die op jonge leeftijd kinderopvang van hogere kwaliteit

bezochten, scoorden beter op woordenschat dan kinderen met
opvangervaringen van slechtere kwaliteit. Dit komt overeen met
ander onderzoek dat aantoont dat vroege ervaringen van kinderen
belangrijk zijn voor hun taalontwikkeling (zie o.a. het longitudinale
onderzoek bij 42 gezinnen van Hart & Risley, 1995).

2 Kinderen met meer kinderopvangervaring vertoonden op twaalfja-
rige leeftijd nog steeds wat meer probleemgedrag. Hierbij zij aan-
getekend dat het gaat om door leerkrachten waargenomen en ge-
rapporteerd probleemgedrag (en niet om probleemgedrag in de
klinische range, dat – uiteindelijk – zou kunnen leiden tot het ont-
wikkelen van psychopathologie).

Belsky stelt met enige nadruk dat deze langer doorwerkende negatie-
ve effecten vooral zouden gelden voor (vroege) kinderopvangervarin-
gen in het kader van kinderdagverblijven. Waarom langer doorwer-
kende negatieve effecten met name door ervaringen in kinderdagver-
blijven veroorzaakt zouden worden, is een kwestie van speculatie.
Zeer recent werk door het NICHD (2007) wijst op een mogelijke rol
van leeftijdgenoten (en dus op de invloed van peer processes, dat wil zeg-
gen tal van aspecten die te maken hebben met interactie, onderlinge
relaties, populariteit, conflicten en vriendschap).
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Ik sta nog even stil bij de soms aanzienlijk grotere langetermijneffec-
ten van kenmerken van gezin en ouderlijke opvoeding op de ontwik-
keling, vergeleken met de (nawerking van de) invloed van kinderop-
vang. De elf- en twaalfjarige kinderen in dit Amerikaanse onderzoek
verlieten de kinderopvang zes tot zeven jaar geleden en ze maakten
tussen drie en 54 maanden gemiddeld vijf verschillende kinderop-
vangarrangementen mee; tussen vierenhalf en elf à twaalf jaar zaten
ze bovendien in zes verschillende klassen op school. Daarnaast
namen ze ook nog deel aan diverse naschoolse opvangarrangemen-
ten. Daarmee vergeleken zijn de ervaringen in het gezin en de opvoe-
ding door de ouders relatief stabiele factoren. En, niet te vergeten,
ouders en kinderen delen vijftig procent van hun genen. Zo bezien is
het grotere aandeel van gezin en ouderlijke opvoeding in de ontwik-
keling tot twaalf jaar goed te begrijpen.

Belsky c.s. sluiten af met een pleidooi voor interventie op twee fronten:
verbetering van de kwaliteit van de ouderlijke opvoeding, waar – naast
de genetische verwantschap tussen ouders en kinderen – nog genoeg
ruimte ligt voor beïnvloeding, én optimalisering van de (kwaliteit van
de) ervaringen in de kinderopvang. Love e.a. (2005) hebben laten zien
dat synergetische effecten kunnen optreden wanneer wordt geïnterve-
nieerd in beide, voor het jonge, opgroeiende kind zo belangrijke, op-
voedingsomgevingen.

Louis Tavecchio
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Contact tussen grootouders en kleinkinderen
na echtscheiding

Bij de term ‘slachtoffers van echtscheiding’ zullen de meeste mensen
denken aan kinderen. Een andere, minder prominente, groep gedu-
peerden zijn de grootouders, vooral degenen die na de scheiding het
contact met hun kleinkinderen graag in kwaliteit en frequentie willen
handhaven. Mutatis mutandis geldt dit natuurlijk ook voor veel kin-
deren, voor wie het contact met hun grootouders na de scheiding
ineens een stuk minder vanzelfsprekend is geworden. Er is inmiddels
al serieuze jurisprudentie ontstaan over het ‘omgangsrecht van groot-
ouders’ met de kleinkinderen. Dit duidt erop dat, naast de relaties
tussen de ex-echtgenoten, ook de relaties van grootouders met (voor-
malige) schoondochters en schoonzonen en hun kinderen onder
spanning kunnen komen te staan. Naar de gevolgen van echtschei-
ding voor het contact tussen grootouders en kleinkinderen is nog niet
veel onderzoek gedaan, zeker niet in het kader van een longitudinale
onderzoeksopzet.

Dat is precies wat in het onderzoek van Bridges, Roe, Dunn en
O’Connor (2007) wél is gebeurd. Zij onderzochten relaties tussen
Engelse grootouders en hun kleinkinderen over een langere tijdspe-
riode en in gezinnen van verschillende samenstelling. De gegevens
werden verkregen op twee meettijdstippen over een periode van vijf
jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 385 kinderen, van wie er 140
longitudinaal werden gevolgd. Tijdens de tweede meting waren de
kinderen gemiddeld veertien jaar oud en ze woonden op dat moment
in vier gezinstypen van verschillende samenstelling: twee biologische
ouders, biologische moeder/stiefvader, biologische vader/stiefmoe-
der, alleenstaande moeder. Aan het longitudinale onderzoek namen
alleen kinderen deel die op beide meettijdstippen vragenlijsten had-
den ingevuld en aan de interviews hadden deelgenomen. Er waren
evenveel jongens als meisjes.
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