
Om de ontwikkelingskansen van kinderen te stimuleren, moet de kwaliteit 
van kinderopvang en peuterspeelzalen verbeteren. Dat is het doel van Wet 
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Oke). Hoogleraar ortho-
pedagogiek Paul Leseman van de Universiteit Utrecht onderzocht of de wet 
vruchten afwerpt. De uitkomsten van zijn studie helpen het ministerie van 
OCW om het beleid waar nodig bij te sturen. 

De kwaliteit van de sociaal-emotionele zorg voor de kinderen in zowel de kinderopvang 
als op de peuterspeelzalen is gemiddeld genomen behoorlijk hoog. Maar deze kan nog 
altijd worden verbeterd. De educatieve kwaliteit bij beide kindercentra laat namelijk te 
wensen over. ‘Vergeleken met de internationale standaard doen we nog te weinig aan 
educatie’, zegt Paul Leseman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. 
Hij deed onderzoek naar de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Oke). 
Deze wet is in 2010 van kracht gegaan en heeft tot doel de kwaliteit van de kinder
opvang en de peuterspeelzalen te verhogen om zo de ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren. Daarbij is er vooral oog voor kinderen uit achterstandssituaties. Zij lopen 
een risico minder goed te presteren in het basisonderwijs als gevolg van ontwikkelings-
achterstanden. De wet moet zorgen voor meer en betere voorschoolse educatie in zowel 
de kinderopvang als in peuterspeelzalen. 

Betere aansluiting
‘De wet gaat over betere aansluiting tussen kinderopvang en peuterspeelzalen’, vertelt 
Leseman, ‘De doelen van beide voorzieningen moeten dichter naar elkaar toegroeien, 
zowel op educatief gebied als op sociaal-emotioneel gebied.’ 

Leseman deed het onderzoek naar de wet Oke in het kader van het beleidsgericht 
onderzoek primair onderwijs (BOPO). Hij onderzocht de verschillen in kwaliteit tussen 
de beide voorzieningen en bekeek welke aspecten die kwaliteit beïnvloeden. Dit onder-
zoek is onderdeel van een veel groter onderzoek, benadrukt Leseman: ‘Veel van onze 
aanbevelingen voor het beleid en de praktijk komen voort uit het zogenoemde pre-Cool 
onderzoek. Daarin volgen we kinderen van twee tot zes jaar om te kijken wat de effecten 
zijn van de verschillende voorzieningen die zij hebben gehad. De resultaten van dit  
pre-Cool onderzoek worden begin 2016 verwacht.’   >
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Ontwikkeling kinderen
Uit het BOPO-rapport blijkt dat de kwaliteit van de sociaal-emotionele zorg gemiddeld 
genomen tamelijk hoog is. Maar de verschillen kunnen per centrum flink uiteenlopen. 
Daarnaast doen peuterspeelzalen het op educatief vlak beter dan kinderdagverblijven. 
‘De kinderopvang heeft een andere traditie’, verklaart Leseman. Terwijl peuterspeel
zalen al vanaf het begin een educatieve functie hadden, is de kinderopvang van oudsher 
meer gericht op verzorging. ‘Op peuterspeelzalen is meer aandacht voor geplande en 
be geleide activiteiten, zoals voorlezen of telspelletjes doen. Op het kinderdagverblijf 
is daar minder tijd voor omdat de leidsters veel verzorgende taken hebben. De kinde-
ren doen meer aan vrij spel, en dat betekent dan spel zonder begeleiding.’ De leidsters 
gebruiken die tijd om iets anders te doen: de administratie bijwerken, schoonmaken of 
de baby’s verzorgen. 

Leseman: ‘Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Ik heb kinderopvangcentra gezien waar spe-
ciaal met de peuters activiteiten van hoge kwaliteit worden gedaan. Maar daar moeten 
de leidsters wel op zijn ingesteld. Het zijn vaak de betere leidsters die dat kunnen. Er zijn 
overigens op dit vlak positieve veranderingen waar te nemen in de kinderopvang. Het 
bewustzijn dat ook in de kinderopvang aan de brede ontwikkeling van kinderen gewerkt 
moet worden, is sterk toegenomen.’ 

Professionele cultuur
De kwaliteit van de leidsters is heel belangrijk, benadrukt Leseman. En hun kwaliteit 
neemt toe als er een professionele cultuur is op het kinderdagverblijf of de peuterspeel-
zaal. Dat betekent bijvoorbeeld dat het personeel regelmatig teamoverleg voert, bij 
elkaar in de groep kijkt en systematisch observaties verricht en met elkaar bespreekt. 
Zo’n professionele cultuur verklaart veel kwaliteitsverschillen, ontdekte Leseman.   >



‘De beste strategie om de educatieve kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren, is 
investeren in de professionele cultuur en in de professionalisering van de leidsters op 
het centrum zelf. Een hogere opleiding van leidsters draagt ook wel bij aan de kwaliteit, 
maar minder sterk. 

Een andere belangrijke bevinding is dat de kwaliteit is gedaald tussen 2011 en 2012, in 
de kinderopvang sterker dan bij de peuterspeelzalen. Deze conclusie is gebaseerd op 
systematische observaties van onderzoekers in de groepen. ‘We kunnen het nooit hon-
derd procent bewijzen’, zegt Leseman, ‘maar het is zeer aannemelijk dat dit te maken 
heeft met de bezuinigingen. Die bezuinigingen treffen onmiddellijk de professionele 
ontwikkeling van de leidsters. De tijd voor activiteiten op het gebied van professionali-
sering bleek tussen 2011 en 2012 ook sterk verminderd.’

Coachende rol
De kwaliteitsdaling blijkt niet uit andere onderzoeken, zegt Jan Zoller, coördinerend 
beleidsmedewerker team achterstandsbeleid bij het ministerie van OCW. Samen met 
het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) werkt hij aan de evaluatie 
van de wet Oke. ‘Dit BOPO-onderzoek is een van de onderzoeken waarvan wij gebruik-
maken bij deze evaluatie. Op basis van die verschillende onderzoeken schrijven we een 
beleidsreactie die maart 2015 naar de Tweede Kamer gaat. Daarnaast kijken we of er ver-
volgonderzoek nodig is. We willen bijvoorbeeld ook weten of de inzet van meer hbo’ers 
in de kinderopvang en peuterspeelzalen de kwaliteit ten goede komt.’

Zoller begrijpt dat een hbo-diploma alleen niet zaligmakend is. ‘Maar je kunt je voor-
stellen dat hbo’ers niet alleen kennis inbrengen maar ook een initiërende en coachende 
rol kunnen hebben bij de professionalisering van hun mbo-collega’s. En op die manier 
een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering.

Discussie
‘We zien in de uitkomsten van Lesemans onderzoek dat we met ons beleid een goede 
weg zijn ingeslagen: de verhoging van de kwaliteitszorg en de professionele ontwik-
keling van de leidsters. Het rapport draagt ook breder bij aan het nadenken over het 
kinderopvangbeleid. Dit laatste is nodig om de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
effectiever te maken. We gebruiken de resultaten bijvoorbeeld in gesprekken met 
gemeenten, de Inspectie van Onderwijs en het ministerie van SZW. Daarin bespreken 
we hoe van de Wet Oke een succes kan worden gemaakt. Zo hopen we een discussie op 
gang te brengen over hoe de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzaal het beste 
kan worden verbeterd.’ •
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