Samenvattend beeld van de kwaliteit in de kinderdagopvang
De gecombineerde resultaten van de observaties in 2017 en 2018 op basis van verschillende
instrumenten laten zien dat de proceskwaliteit op emotioneel vlak goed en op educatief vlak laag tot
matig is. De proceskwaliteit is vergelijkbaar en op sommige punten iets hoger dan in eerdere metingen
met de omgevingsschalen en de NCKO-schalen. Het lijkt erop dat vooral met betrekking tot de
educatieve kwaliteit er een lichte vooruitgang is. Het gaat hier bijvoorbeeld om het activiteitenaanbod
en de kwaliteit van taal en interacties in algemene zin. Ook een vergelijking met de kwaliteitsmeting
in de kinderdagopvang met de CLASS in 2012 suggereert dat zowel de emotionele als de educatieve
proceskwaliteit is verbeterd.1
Een punt van aandacht is wel dat de kwaliteit voor peuters gemiddeld hoger is dan voor baby’s en dit
geldt vooral voor verticale groepen. De inrichting van de ruimte is minder goed afgestemd op baby’s
en ook de emotionele en educatieve proceskwaliteit is lager voor baby’s, vooral in verticale groepen.
Ook wanneer gekeken wordt naar de mate van welbevinden en betrokkenheid die baby’s en kinderen
tonen, blijken peuters in peutergroepen zonder baby’s het beter te doen. Over het geheel genomen is
de gemiddelde mate van welbevinden hoog en de gemiddelde betrokkenheid matig. Dit betekent dat
de kinderen over het algemeen tevreden zijn, maar dat het aanbod van spel en activiteiten niet altijd
uitlokt tot actieve betrokkenheid van kinderen. Verder blijken peuters vooral interacties te hebben
met de pedagogisch medewerkers en in mindere mate met andere kinderen. Kinderen vertonen
gemiddeld genomen een hoge mate van zelfregulatie en gewenst gedrag in de groep en hun
speelwerkhouding is te karakteriseren als gemiddeld.
Er zijn aanmerkelijke kwaliteitsverschillen naar de aard van de activiteit of situatie die geobserveerd
wordt. De emotionele proceskwaliteit gemeten met de CLASS en de kwaliteit van interacties met
leeftijdsgenoten gemeten met de inCLASS blijkt hoger tijdens vrij spel. Verder blijkt de educatieve
proceskwaliteit en de kwaliteit van de interacties met de pedagogisch medewerkers bezien vanuit
individuele kinderen hoger tijdens educatieve activiteiten. Overigens bleek een groot deel van de tijd
besteed te worden aan eten en drinken, vooral in de verticale groepen.
Het beeld van de relatief hoge geobserveerde emotionele proceskwaliteit wordt bevestigd door de
rapportages van de pedagogisch medewerkers tijdens de interviews. Er is sprake van een affectiefinclusief klimaat in de groep. Er lijkt iets minder aandacht te zijn voor het bevorderen van fantasiespel
en zelfregulatie van kinderen, hoewel dit mogelijkerwijs te maken heeft met de deels jongere leeftijd
van kinderen in de kinderdagopvang. De lagere geobserveerde educatieve proceskwaliteit wordt
weerspiegeld in het door pedagogisch medewerkers gerapporteerde activiteitenaanbod, waaruit blijkt
dat er nog niet voor alle ontwikkelingsgebieden evenveel aandacht is. Zo wordt er wel veel aandacht
besteed aan exploratie en motorische activiteiten, samenspel en taal, maar is er beduidend minder
aandacht voor creatieve en muzische activiteiten, ontluikend rekenen, wetenschap en technologie, en
burgerschapsvorming.
De medewerkers zijn over het algemeen tevreden met hun werk en de omstandigheden waaronder ze
werken. Ze rapporteren relatief weinig stress in hun werk. Hoewel er aandacht is voor continue
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professionalisering, is dit aanbod nog niet heel frequent. Inhoudelijk teamoverleg, als onderdeel van
teamprofessionalisering, komt het vaakst voor, maar gemiddeld minder dan één keer per maand.

