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ren die tevens een rol spelen, zoals misdadigheid in de buurt en
slechte scholen, werden echter niet in het onderzoek betrokken. Ook
is het opvallend dat zelfs in gezinnen waar geweld plaatsvond het
probleemgedrag, zoals gemeten door de CBCL, afnam.

Samengevat kan gezegd worden dat beide studies wijzen op speci-
fieke effecten. Het onderzoek naar cortisol bij kinderen die een nor-
male conflictsituatie tussen ouders meemaken, wijst in de richting
van een specifieke relatie tussen cortisol en stress. Het onderzoek
naar geweld in gezinnen wijst eveneens naar specifieke relaties: ener-
zijds tussen het meemaken van geweld tussen ouders en internali-
serend probleemgedrag bij het kind; anderzijds tussen het ondergaan
van een strenge en fysieke tucht tot externaliserend probleemgedrag.
Interessant zou het zijn verder onderzoek te doen naar de gradaties in
de ernst van ouderlijke conflicten en effecten op het kind, zowel wat
betreft cortisol, stress en probleemgedrag.

Frank van Balen
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Kinderopvang als epidemie: is het
besmettelijk?

Vorig jaar besprak ik in dit tijdschrift een artikel van Belsky c.s. over
langetermijneffecten van vroege kinderopvangervaringen, vastgesteld
aan het eind van de basisschool. Die effecten bleken gering: een bete-
re woordenschat na bezoek aan opvang van goede kwaliteit en wat
meer probleemgedrag bij kinderen die tot hun vijfde jaar een flink
aantal uren in een kinderdagverblijf hadden doorgebracht (Tavecchio,
2008, p. 183). En ten aanzien van de term ‘probleemgedrag’ lijkt
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enige nuancering wel op zijn plaats. Het blijkt namelijk te gaan om
gedrag van leerlingen die volgens de leerkracht wat minder meegaand
zijn (less cooperative) en wat meer geneigd om zaken ter discussie te
stellen (being argumentative) (cf. National Scientific Council on the Develo-
ping Child, 2007). Van de vermeende negatieve effecten van kinderop-
vang is, althans bij elf- en twaalfjarigen, dus niet veel meer over. In
zijn meest recente artikel begint Belsky (2009) dan ook met de erken-
ning dat er aan het eind van het basisonderwijs weliswaar enkele ef-
fecten van vroege(re) kinderopvangervaringen te ontdekken zijn,
maar dat dit eerder uitzondering dan regel is. Maar tegelijkertijd
waarschuwt hij tegen het gevaar van het hanteren van een standaard-
benadering bij onderzoek naar de effecten van kinderopvang en hij
wijst met name op het risico van onderschatting van de impact van
kleine effecten. Dergelijke ‘kleine’ effecten op het individueel functio-
neren kunnen zich manifesteren in bijvoorbeeld schoolklassen – of
andere plaatsen waar kinderen in groepsverband samen zijn – zodat
kinderen zonder (substantiële) kinderopvangervaring door kinderen
mét die ervaring beïnvloed kunnen worden. Vanuit dat perspectief
formuleert hij een nieuwe hypothese, die inhoudt dat (ogenschijnlijk)
verdwijnende effecten zich verspreiden over andere individuen, bij-
voorbeeld de medeleerlingen in een klas. Om zijn hypothese te onder-
bouwen, baseert Belsky zich onder andere op recent onderzoek van
Dmitrieva, Steinberg, & Belsky (2007) die in hun analyse van de gege-
vens uit de Amerikaanse Early Childhood Longitudinal Study (ECLS) von-
den dat hoe meer kinderen met kinderopvangervaring (met name in
een kinderdagverblijf) in een klas zaten, hoe vaker leerkrachten de
kinderen in hun klas als externaliserend beoordeelden. Gaat het er daar-
bij alleen maar om of het gedrag van een paar kinderen die ‘wat
agressiever en minder gehoorzaam’ zijn wordt geïmiteerd door klas-
genoten of worden kinderen onwillekeurig ‘gedwongen’ hun gedrag
in de omgang met elkaar bij te stellen wanneer meerdere medeleerlin-
gen een uitgebreid ‘kinderopvangverleden’ hebben? En de werkelijk-
heid is misschien nog wel complexer en ingrijpender: denk aan
(slachtoffers van) pesten en andere vormen van sociaal ongewenst
gedrag. Waar het op neerkomt, is dat wordt gesuggereerd dat derge-
lijk (ongewenst) gedrag ‘besmettelijk’ is voor het gedrag van de ande-
re kinderen in de groep (zie ook Bouma, 2008: 8). Overigens kan de
‘verspreidingshypothese’ ook positieve effecten betreffen: zo zouden
in een klas waarin veel kinderen met een kinderdagverblijfverleden
zitten de schoolprestaties vooruitgaan.

Belsky, al vele jaren betrokken bij het grootschalige Amerikaanse
onderzoek naar (effecten van) kinderopvang – de Study of Early Child
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Care and Youth Development (SECCYD), uitgevoerd door het National
Institute of Child Health and Human Development Early Child Care Research
Network (NICHD ECCRN) – wees overigens al eerder op het potentiële
belang van kleine effecten (Belsky, 2001). Hij deed dat toen in de
vorm van twee vragen: 1 Wat is belangrijker voor individuele en maat-
schappelijke ontwikkeling: een groot effect dat geldt voor weinigen of
een klein effect dat geldt voor velen? 2 Wat zijn de gevolgen, if any,
van de cumulatie van kleine effecten bij veel kinderen, hetzij in nega-
tieve zin (meer probleemgedrag), hetzij in positieve zin (betere cogni-
tieve en taalontwikkeling)? Maar het blijft de vraag of Belsky werkelijk
een serieus punt heeft met zijn suggestie dat ‘kleine’ effecten van kin-
deropvangervaringen, met name langs de door hem in zijn laatste
artikel geschetste indirecte weg, grote maatschappelijke consequenties
kunnen hebben: positief op cognitief gebied, maar vooral negatief,
namelijk via de verspreiding van problematisch gedrag in groepen
kinderen.

In een commentaar op Belsky (in hetzelfde tijdschrift) wijst Ross
Thompson (2009) erop dat kleine effecten soms inderdaad een gerin-
ge impact hebben en zo goed als verdwijnen, maar dat de mogelijk-
heid dat vroege(re) invloeden op de ontwikkeling eventueel later bij
het functioneren in een groepssetting tot uiting komen niet mag worden
uitgesloten. Met andere woorden, het is te vroeg om te juichen (over
het verdwijnen van met name de negatieve effecten van kinderop-
vang) en hij pleit daarom voor voortgezet onderzoek naar de gevolgen
van kinderopvang, ook op lange termijn.

Linting en Van IJzendoorn (2009) onderstrepen nog eens dat het
grootschalige Amerikaanse onderzoek naar kwaliteit en effecten van
kinderopvang (SECCYD, uitgevoerd door het NICHD ECCRN, zie
boven), een uiterst waardevolle voedingsbodem en proefterrein vormt
voor veel relevante hypothesen met betrekking tot kinderlijke ontwik-
keling. Maar dat onderzoek is uitdrukkelijk opgezet voor onderzoek
naar de ontwikkeling van individuele kinderen en niet naar groepen.
De ECLS (zie boven) daarentegen concentreert zich weliswaar op
groepen, maar houdt geen rekening met belangrijke kindkenmerken die
een rol zouden kunnen spelen bij de keuze voor type en hoeveelheid
kinderopvang of die de impact van kinderopvang op externaliserend
gedrag kunnen modereren, zoals temperament of gehechtheid aan de
leidster. En passant merken Linting en Van IJzendoorn nog op dat in
het NICHD ECCRN-onderzoek de rol van vaders ten onrechte wordt
geschaard onder de categorie ‘non-maternal care’. Zijn rol zou aldus
meer overeenkomen met die van leidsters in de kinderopvang dan
met die van moeders! Het gaat dus niet aan vaders als babysitters te
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beschouwen en daarnaast is het wetenschappelijk bezien incorrect en
achterhaald. Een tekortkoming van dit onderzoek waar ik zeven jaar
geleden al een kritische noot over kraakte (Tavecchio, 2002, p. 24).

Feit is dat naarmate het NICHD ECCRN-onderzoek vordert (en de
kinderen in de steekproef ouder worden), de effecten van kinderop-
vang steeds kleiner worden en de aanvankelijk forse uitspraken over
negatieve effecten steeds verder worden afgezwakt. De ‘innovatieve’
hypothese waar Belsky nu mee komt, acht ik nogal vergezocht en van
een hoog speculatief gehalte. Bij bevestiging ervan zou het paradoxale
resultaat zijn dat kinderopvang een onvoorzien grote impact zou krij-
gen op kinderen die grotendeels door hun eigen ouders werden opge-
voed! Linting en Van IJzendoorn pleiten voor een snelle toetsing van
de houdbaarheid van Belsky’s provocatieve stellingen. Dat lijkt me,
naast een spannende onderneming, ook stellig de moeite waard. Al
zie ik eerlijk gezegd nog niet direct voor me hoe dat zou moeten ge-
beuren.

Louis Tavecchio
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