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Woord vooraf 

Jonge kinderen leren heel gemakkelijk. Als kinderen bijvoorbeeld 
een taalachterstand of een sociale achterstand hebben, is het 
verstandig om daar al op heel jonge leeftijd iets aan te doen. 
Daarom is er in de laatste tien jaar steeds meer aandacht  
gekomen voor de voor- en vroegschoolse educatie, ofwel VVE. 

In het landelijke project Vversterk zijn sinds 2007 allerlei  
nascholingsmogelijkheden gekomen voor leidsters en leerkrachten 
die met jonge kinderen werken. Zij leveren immers een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen, zowel op het 
gebied van taal en rekenen als op het gebied van motorische en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Binnen het project Vversterk bestaan al diverse rapporten met good 
practice beschrijvingen van Nederlandse kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen, op het gebied van de ontwikkeling van kinderen 
en hoe de ouders daarbij betrokken worden. In deze publicatie 
nemen we een kijkje over de grens en bieden u nog meer ideeën 
voor de aanpak en de positieve effecten van VVE. 

Inspiratie over de grens is een uitgave van het project Vversterk. Dit 
project heeft als doel om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse 
educatie te verbeteren en wordt gefinancierd door het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

We wensen u veel leesplezier.

Projectleiding Vversterk
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Inleiding

Het verhogen van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie is het belangrijkste 
onderdeel van Vversterk. Sociale aspecten spelen daar een belangrijke rol in. Na vele 
gesprekken, bezoeken en trainingen aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in eigen 
land is de Nederlandse situatie bekend. Deze ervaring wekte wel een nieuwsgierigheid op. 
Hoe gaan kinderdagverblijven en voorscholen in het buitenland om met sociale aspecten 
en wat kunnen wij daarvan leren. Deze nieuwsgierigheid is de aanleiding van dit rapport.

Twee woorden – sociale aspecten – omvatten een breed scala aan onderwerpen. Ook roept 
het een aantal vragen op. Werken kinderdagverblijven in het buitenland ook met een 
curriculum? Welke sociale doelen worden nagestreefd? Op welke wijze wordt omgegaan 
met sociale inclusie: hoe zorgen zij voor participatie van risicokinderen? Houden ze 
rekening met wensen van ouders? Worden ouders eigenlijk wel betrokken bij het kinder-
dagverblijf en de ontwikkeling van hun kind? En hoe doen ze dat dan? Deze, en meer, 
vragen zijn aan een aantal buitenlandse kinderdagverblijven gesteld, met als doel het 
vinden van inspirerende voorbeelden die, in aangepaste vorm, voor de Nederlandse 
kinderopvangpraktijk bruikbaar kunnen zijn. 

Het liefst zouden we in tientallen landen de sociale aspecten bekijken, maar dat is 
onmogelijk. In de periode maart tot en met juni 2009 hebben we voorzieningen voor  
nul- tot vierjarigen bezocht in België, Amerika, Zweden, Groot Brittannië en Duitsland.  
Per land zijn twee of drie kinderdagverblijven of voorscholen bezocht. De voorzieningen 
verschillen sterk van elkaar; met de beschrijving van enkele dagverblijven wordt daarom 
geen een compleet of representatief beeld geschetst van de kinderopvang in dat land. 
Daarbij was dit een zoektocht naar inspirerende voorbeelden. We hebben dan ook niet de 
eerste de beste kinderdagverblijven en voorscholen gekozen. Zoals u kunt lezen hebben alle 
bezochte voorschoolse voorzieningen iets bijzonders en inspirerends wat ook Nederlandse 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven op ideeën kan brengen. 
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Leeswijzer

De bezoeken van de voorzieningen voor nul- tot vierjarigen bestonden 
steeds uit een gesprek (meestal met de leidinggevende) en een 
rondleiding op de locatie. Naast de bezoeken aan kinderdagverblijven 
zijn in drie van de vijf landen ook gesprekken gevoerd met beleidsma-
kende instanties: Kind & Gezin in Vlaanderen, Skolverket in Zweden en 
het bestuur van de Boston Public Schools in Amerika. De beschrijvin-
gen van de bezochte voorzieningen voor nul- tot vierjarigen bieden een 
veelheid aan informatie. Het is uiteraard interessant om alles te lezen, 
maar er zijn bepaalde onderdelen die opvallender zijn dan andere. 
Voor wie houvast zoekt in de zoektocht naar de meest bijzondere en 
inspirerende elementen, volgt hier een aantal aandachtspunten.

Iedere beschrijving heeft dezelfde opbouw, zoals hieronder is 
aangegeven. Sommige onderdelen spreken voor zich, bij anderen 
geven we nog een toelichting. 

Achtergrondinformatie

1. Het kinderdagverblijf
 - Situering
 - Het kinderdagverblijf als deel van een groter geheel
 - Visie op het kind en de kinderopvang
 - Opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers

2. Ruimtes en materialen
 - Ruimtes
 - Inrichting
 - Materialen
 - Buitenruimte

3. Sociale inclusie
 - De kinderen in het kinderdagverblijf
 - Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
 - Samenstelling van de groepen

4. De rol van ouders binnen het kinderdagverblijf
 - Visie op ouderbetrokkenheid
 - Aanpassing aan de werktijden van ouders
 - Activiteiten en informatie voor ouders

5. Sociale doelen in het curriculum
 - Visie op sociale doelen
 - Observeren
 - Doorgaande lijn
 - Dagschema

6. Het kinderdagverblijf inspireert! 

Ad. 1  Het kinderdagverblijf – Opleidingsniveau 
van de pedagogisch medewerkers

In veel landen hoorden we dezelfde opmerking: het is moeilijk om 
aan voldoende goed gekwalificeerd personeel te komen. In 
sommige landen, zoals Zweden, werken op alle groepen van de 
voorschoolse voorziening medewerkers met een universitaire 
graad. Daarnaast zijn er vaak medewerkers die intern, beginnend 
vanuit een assistent-functie, worden opgeleid. De kwaliteit van het 
personeel hangt ook samen met de hoeveelheid geld die wordt 
uitgetrokken voor de kinderopvang. In Zweden vindt men deze 
voorziening erg belangrijk en wordt er veel geld voor uitgetrokken. 
Dat uit zich in hoogopgeleid en relatief goed betaald personeel, een 
hoge leidster-kindratio, goede gebouwen, een mooie inrichting, 
goede materialen en tijd voor overleg en professionalisering. 
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Ad. 2 Ruimtes en materialen
Dit onderdeel behoeft geen verdere toelichting.

Ad. 3 Sociale inclusie
Er zijn voorschoolse voorzieningen waarbij het aantrekken van 
kansarme gezinnen uitgangspunt van hun beleid is. Deze kinder-
dagverblijven doen er alles aan om de opvang voor ouders zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. Soms gebeurt dat door in de 
wachtlijsten sterk rekening te houden met urgentie. Kansarme 
ouders die ineens een baan krijgen en dus opvang voor hun kind 
nodig hebben, kinderen die thuis in een moeilijke situatie zitten en 
voor wie opvang dus snel geregeld moet worden en kinderen die 
verwezen worden vanuit sociale instanties krijgen hier bijvoorbeeld 
altijd voorrang of er is een deel van de kindplaatsen aan hen 
voorbehouden. De kinderdagverblijven die we bezochten in 
Engeland en België werken met verschillende wachtlijsten.  
Ook zijn er dagverblijven die ouders (financieel) tegemoetkomen 
door hen de mogelijkheid te geven om incidenteel, op wisselende 
dagen of een heel beperkt aantal uren per dag gebruik te maken 
van de opvang. De Vlaamse kinderdagverblijven die we bezochten 
in Brussel zijn daar een goed voorbeeld van. Er is een groot verschil 
met de meeste Nederlandse kinderdagverblijven, waarvoor een 
wachtlijst geldt en die weinig hoeven te doen om ouders te werven 
en tegemoet te komen.
Kinderdagverblijven hebben verschillende voorrangsregels als het 
gaat om de aanname van kinderen. Ook dat is iets om op te letten. 
Naast kinderdagverblijven die voorrang geven aan kinderen uit 
risicogroepen, zijn er ook kinderdagverblijven die een buurtvoor-
ziening willen zijn en daarom voorrang geven aan kinderen uit de 
buurt, kinderdagverblijven die graag heterogene, meertalige 
groepen willen en kinderdagverblijven die voorrang geven aan 
ouders die een vast contract hebben bij de universiteit waar het 
kinderdagverblijf huisvest.

Ad. 4  De rol van ouders binnen het  
kinderdagverblijf

Alle voorschoolse voorzieningen vinden ouderbetrokkenheid 
belangrijk. De wijze waarop zij ouders benaderen verschilt echter. 
Er is een soort continuüm met aan de ene kant kinderdagverblijven 
die ouders op alle manieren proberen tegemoet te komen en te 
helpen. En aan de andere kant zijn er kinderdagverblijven die heel 
veel vragen van ouders. Van allebei hebben we in Amerika 
interessante voorbeelden gezien. Zo zagen we een kinderdagverblijf 
waar (kansarme) ouders én kinderen met de bus worden opgehaald 
en waar de ouders opvoedingsondersteuning en onderwijs krijgen. 
En ook een kinderdagverblijf waar (kansrijke) ouders worden 
geacht zowel financieel, materieel, in kennis als in tijd veel bij te 
dragen aan het dagverblijf om de opvang van hun kinderen zoveel 
mogelijk te optimaliseren. Dat laatste zijn we ook bij Duitse 
kinderdagverblijven tegengekomen.

Interessant is ook de mate waarin de ouders en het kinderdagver-
blijf op gescheiden tijden de opvang van het kind verzorgen.  
Op Nederlandse kinderdagverblijven is het vaak als volgt.  
Het kind wordt aangemeld maar pas vanaf het moment dat het 
kind geplaatst wordt, ontstaat een band tussen leidsters en kind. 
De ouders zijn de opvoeders tot 8.00 uur ’s ochtends, daarna wordt 
het kind naar het kinderdagverblijf gebracht dat de zorg en 
verantwoordelijkheid overneemt totdat de ouders het kind aan het 
eind van de middag weer komen ophalen en zelf de zorg overne-
men. Er is dus een duidelijke scheiding tussen leidsters en ouders 
in wie wanneer zorgt. We hebben veel voorbeelden gezien van meer 
geleidelijke overgangen. In Engeland en Zweden wordt al begon-
nen met het opbouwen van een band met kind en ouders vóór het 
kind naar het kinderdagverblijf gaat. Leidsters leggen huisbezoe-
ken af en zijn zelfs aanwezig bij bezoeken van het kind aan het 
consultatiebureau. Ook zagen we voorbeelden van hoe ouders 
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tijdens de dag samen met de pedagogisch medewerkers verant-
woordelijk zijn voor het kind. In Amerika en Vlaanderen organise-
ren kinderdagverblijven begeleide ouderactiviteiten. De ouders 
doen samen met de leidsters activiteiten met het kind. Ook in de 
wenperiode spelen ouders vaak een belangrijkere rol dan in 
Nederland meestal het geval is. In Duitsland en België verzorgen 
ouders én leidsters samen het kind gedurende de eerste weken op 
het kinderdagverblijf. 

Ad. 5 Sociale doelen in het curriculum

Vrij spelen of schools leren?
Er zijn dagverblijven waar nauwelijks met doelen of een curriculum 
wordt gewerkt, waar weinig observaties worden uitgevoerd en waar 
men vooral de nadruk legt op goede en veilige zorg, en het samen 
spelen van de kinderen. Dit is een gangbare situatie in Nederland, 
en ook in België kwamen we dit tegen. Daarnaast zijn er in 
Nederland kinderdagverblijven die ontwikkelingsstimulering hoog 
in het vaandel hebben. Zij werken vaak met ontwikkelingsstimule-
rende programma’s waarbinnen met een structuur, curriculum, 
doelen, vaste activiteiten en/of observatie-instrumenten wordt 
gewerkt. In Amerika komt een nog veel schoolsere aanpak voor.  
We dachten dat dit twee uitersten van een continuüm waren.  
Maar na een bezoek aan de Zweedse (en voor een deel ook de 
Engelse) kinderdagverblijven, zien we nu drie ‘stadia’ in het 
denken over kinderen en ontwikkelingsstimulering. De eerste is: 
veel zorg, weinig bewuste ontwikkelingsstimulering. De tweede is: 
bewuste ontwikkelingsstimulering met een programma of aanpak. 
De derde is het Zweedse model: op het eerste gezicht lijkt het alsof 
de kinderen alleen maar vrij spelen en er geen structuur zit in het 
aanbod dat ze krijgen. De pedagogisch medewerkers zijn echter zo 
ervaren en goed opgeleid dat de ontwikkelingslijnen van kinderen 
precies in hun hoofd zitten. Ze observeren ieder kind continu en 

doen gedurende de hele dag vrijwel ongemerkt aan ontwikkelings-
stimulering. Daarbij wordt aangesloten bij de interesses en 
behoeftes van het individuele kind.

Integratie van de opvangfunctie en de  
ontwikkelingsstimulerende functie
In verschillende landen wordt gewerkt met een ‘kerndag’ die een 
aantal uren duurt en waarbinnen de ontwikkelingsstimulerende 
activiteiten plaatsvinden. Buiten de uren van de kerndag zijn extra 
opvanguren mogelijk, waar over het algemeen alleen de kinderen 
van werkende ouders gebruik van maken. Zij betalen voor deze 
extra uren, terwijl de ‘kerndag-uren’ vaak tegen geringe vergoeding 
worden aangeboden. De Engelse kinderdagverblijven die we 
bezochten, zijn hier een voorbeeld van. Deze integratie van de 
ontwikkelingsstimulerende functie en de opvangfunctie zorgt 
ervoor dat men met één voorziening alle kinderen en ouders kan 
bedienen; zowel werkende ouders die de hele dag opvang willen 
voor hun kind, als ouders die voor een aantal uur per dag ontwik-
kelingsstimulering wensen voor hun kind. Men zou hier kunnen 
spreken van een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in één.

Een aantal kleinere opvallende zaken zijn de stations, de verschil-
lende hoeken, waarmee veel kinderdagverblijven werken. Als er veel 
ruimte is en elke hoek heeft zijn eigen activiteit (tekenen, met water 
spelen, bouwen), hoeft er zelden opgeruimd te worden. Het geeft 
kinderen veel keuzemogelijkheden. Wat opviel is dat veel kinderdag-
verblijven belang hechten aan zogenaamd messy play. Kinderen 
mogen met modder, aarde, papiersnippertjes, gekleurd water, 
macaroni en andere materialen spelen die voor veel viezigheid 
zorgen maar wel leuk zijn. Ook opvallend is dat Nederland bijna 
uniek lijkt met het inrichten van aparte slaapruimtes. In de meeste 
kinderdagverblijven die we bezochten worden op bepaalde uren van 
de dag de slaapmatjes neergelegd in de speelruimte. 
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Ad. 6 Het kinderdagverblijf inspireert!
Elk verslag eindigt met een beschrijving van wat wij het meest 
bijzonder of inspirerend aan dat kinderdagverblijf vonden.  
We hebben steeds aspecten gekozen waarvan we denken dat ze 
voor de Nederlandse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ook 
interessant en zinvol kunnen zijn. 

Ten slotte
Er is héél veel te horen en te zien op ieder kinderdagverblijf. 
Woorden vertellen vaak niet het hele verhaal. Daarom hebben we 
in dit rapport ook foto’s toegevoegd. De foto’s laten zien wat voor 
informatie ouders krijgen, hoe ruimtes er uit zien en met wat voor 
materialen kinderen spelen. Het is jammer genoeg lang niet overal 
toegestaan om foto’s van de kinderen te maken. Waar dat wel 
mocht hebben we van de mogelijkheid gretig gebruik gemaakt. 
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Sociale aspecten van
  
kinderopvang in vijf landen 

België - Vlaanderen
Achtergrondinformatie 
In gesprek met medewerkers van het Vlaamse Kind & Gezin en  
het VBJK (expertisecentrum in opvoeding en kinderopvang), en 
ook tijdens de bezoeken aan de kinderdagverblijven, blijkt al gauw 
dat onder ‘de sociale functie van de kinderopvang’ vooral één 
belangrijk aspect wordt verstaan, namelijk: sociale inclusie. In 
Vlaanderen vindt men het belangrijk dat de kinderopvang voor 
iedereen toegankelijk is, ongeacht herkomst, financiële situatie, 
arbeidssituatie of opvangwensen. Net als in Nederland, is het ook 
in Vlaanderen zo dat het vooral de hoger opgeleide ouders zijn die 
de weg naar de kinderopvang weten te vinden. Er is minder plaats 
beschikbaar dan nodig en daarom schrijven veel ouders hun kind 
al vroeg in; vaak al zo gauw de zwangerschap een feit is. Veel 
kinderdagverblijven werken met wachtlijsten waarbij geldt dat 
degene die het langst op de wachtlijst staat het eerst in aanmerking 
komt voor een plaats. Een ander belangrijk criterium is de 
aanwezigheid van een ouder broertje of zusje op het kinderdagver-
blijf. Deze criteria zorgen er voor dat bepaalde groepen mensen die 
wel opvang nodig hebben, meestal geen plek kunnen vinden. 
Ouders die niet werken maar een opleiding willen volgen, ouders 
die onmiddellijk opvang nodig hebben omdat ze vanuit een situatie 
van werkloosheid opeens aan de slag kunnen in een betaalde 
baan, ouders die vanwege sollicitaties maar enkele uren per week 
opvang behoeven of gezinnen waar vanwege sociale redenen 

ontlasting nodig is, zijn voorbeelden van groepen die bij de meeste 
kinderdagverblijven tevergeefs aankloppen. Ze zijn te laat, ze 
vragen om moeilijke uren, ze willen maar een paar uur opvang en 
geen hele dag, ze hebben maar een paar maanden opvang nodig, 
ze hebben niet veel geld en ze spreken vaak niet of nauwelijks 
Nederlands. Verschillende projecten en maatregelen van de 
Vlaamse overheid zijn er op gericht om ervoor te zorgen dat ook 
deze groepen plaats krijgen. Er zijn kinderdagverblijven die op 
projectbasis deelnemen; zij zijn er in hun aannamebeleid heel sterk 
op gericht om de toegankelijkheid voor alle groepen te vergroten. 
Kinderdagverblijf Elmer Noord in Brussel is zo’n kinderdagverblijf.

Niet alleen de kinderdagverblijven die meedoen aan speciale 
projecten hebben sociale inclusie op de agenda staan. Omdat de 
Vlaamse overheid vindt dat álle kinderdagverblijven een maat-
schappelijke taak te vervullen hebben, heeft ze een quotum 
ingesteld: ieder kinderdagverblijf moet 20% van de plaatsen 
beschikbaar stellen voor kansengroepen. De inspannings- 
verplichtingen worden gemonitord. Resultaten zijn nog niet 
beschikbaar, want de regel is pas half februari 2009 ingegaan. 

Onderstaand verslag is gebaseerd op een bezoek aan twee 
kinderdagverblijven in Brussel, namelijk Elmer Noord en  
Joost-e-fien.
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Kinderdagverblijf Elmer Noord

1. Het kinderdagverblijf

Situering
Elmer Noord is een zogenaamde ‘buurtdienst kinderopvang’ en 
erkend kinderdagverblijf, gelegen in Schaarbeek. Dit is een dicht-
bevolkte en weinig groene wijk in Brussel-Noord. Het kinderdagver-
blijf ligt aan een drukke weg. Inmiddels heeft het kinderdagverblijf 
vier vestigingen in Brussel. De naam Elmer komt van het bekende, 
veelkleurige olifantje uit de verhalen van David MacKee.

Het kinderdagverblijf  
als deel van een groter geheel
Het slechten van drempels aan de 
poort bestaat uit meer dan het 
aanpassen van criteria en het bieden 
van flexibele opvang. Het betekent 
ook dat het kinderdagverblijf een 
buurtfunctie heeft. Er worden 
relaties aangeknoopt met voorzie-
ningen in de directe omgeving van 
het kinderdagverblijf. Zo maakt 
Elmer Noord gebruik van de 
dichtstbijzijnde speel-o-theek, zijn 
de peuters welkom op het nabij-
gelegen kunstenaarsatelier en doet 
het kinderdagverblijf mee aan het 
straatfeest. Ook hangt er duidelijke, 
uitnodigende informatie aan de 
deur.

Visie op het kind en de kinderopvang
Elmer Noord is ontstaan vanuit het project ‘Occasionele opvang 
voor werkzoekenden en migranten’, met als doel de emancipatie 
van deze groepen. Het mes snijdt aan twee kanten: kinderen 
worden opgevangen (en dat is goed voor ze) en ouders kunnen een 
opleiding volgen of werken en daardoor deelnemen aan de 
maatschappij. Inmiddels is het project afgerond maar de visie  
op kinderopvang is gebleven. Kinderopvang is goed voor een  
kind, maar het is vooral ook een belangrijk hulpmiddel voor de 
emancipatie van ouders. Het slecht een grote drempel op weg  
naar betaalde arbeid.

Opleidingsniveau van de  
pedagogisch medewerkers
Een deel van het personeel is geschoold op hbo-niveau. Daarnaast 
kent het kinderdagverblijf een project waarbij werkzoekenden 
intern worden opgeleid tot leidster. Er zijn inmiddels ook ouders 
die uiteindelijk tot leidster zijn opgeleid. 

2. Ruimtes en materialen

Ruimtes
Elmer Noord huisvest in een smal, hoog pand in een drukke wijk 
van Brussel-Noord. De ruimtes zijn klein waardoor de kinderen niet 
erg veel speelruimte hebben. Voor de baby’s is er een aparte 
slaapruimte, maar voor de iets oudere kinderen niet. Zij slapen op 
matjes in de speelruimte.
 
Inrichting
De inrichting is gezellig en knus, daarbij is er geprobeerd om het 
kinderdagverblijf zo speels mogelijk in te richten. 
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Materialen
Er zijn allerlei materialen zoals speelgoed, knutselmaterialen, 
puzzels en ontwikkelingsmateriaal. Vooral de kleurigheid valt op. 

Buitenruimte
Er is een beperkte buitenruimte. Gezien de ligging van het 
kinderdagverblijf, een drukke straat in een wijk waar buitenruimte 
een schaars goed is, is de buitenruimte nog ruim te noemen. De 
ruimte is ingericht met speeltoestellen, ook is er vrije speelruimte.

3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
Er is gemiddeld plek voor 28 kinderen, in de praktijk betekent dit 
een bereik van ongeveer vijftig tot zestig kinderen per week. De 
populatie is zeer gemengd. Verreweg de meeste kinderen zijn 
afkomstig uit migrantengezinnen waarvan de meerderheid behoort 
tot wat men in Vlaanderen de ‘kansengroepen’ noemt. Thuis wordt 
dan ook nauwelijks Nederlands gesproken.

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Elmer Noord wil graag een afspiegeling zijn van de wijk en doet er 
alles aan om bekend en aantrekkelijk te zijn voor de ‘kansen- 
groepen’. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst omdat men 
vindt dat er altijd plaats moet zijn voor urgente gevallen. De criteria 
voor aanname zijn heel anders dan die van de meeste andere 
kinderdagverblijven: alleenstaande moeders krijgen voorrang, 
werklozen die een cursus gaan volgen krijgen voorrang, en ook 
mensen die in de directe nabijheid van de crèche wonen krijgen 
voorrang. Daarnaast worden barrières uit de weg geruimd. Ouders 
hoeven geen hele dag opvang af te nemen: een halve dag of een 
derde van een dag mag ook. Ouders hoeven hun kind niet 
langdurig te plaatsen: een paar uren of een paar weken mag ook. 

Financiële belemmeringen zijn er nauwelijks: voor de lage 
inkomens geldt een minimumtarief van ruim een euro per uur,  
en het is zelfs mogelijk om in speciale gevallen een kind tegen een 
‘nul-tarief’ te plaatsen. Wel moeten ouders dan aantonen dat zij 
werkelijk een opleiding gaan volgen of een baan hebben aangeno-
men. Tot slot geldt er in Brussel nog een criterium: er moet een 
aantoonbare link bestaan met de Nederlandse taal. Dit is een 
belangrijke aanvulling in een stad waar de Franstalige ‘kribbes’ 
(het Vlaamse woord voor kinderdagverblijf of crèche) kampen met 
beduidend minder capaciteitsproblemen dan de Nederlandstalige. 
De link met de Nederlandse taal hoeft er niet in te bestaan dat 
ouders de Nederlandse taal al machtig zijn; vaak zijn het nieuw-
komers die nog geen Nederlands spreken. Wel betekent het dat de 
ouders bijvoorbeeld een cursus Nederlands aan het volgen zijn,  
dat één van de ouders Nederlandstalig is, of dat een oudere broer 
of zus op een Nederlandstalige (kleuter)school zit.

Ouders uit de doelgroep denken vaak dat kinderopvang voor hen 
niet mogelijk is. Ze informeren er niet eens naar omdat ze er bij 
voorbaat van uit gaan nul op rekest te krijgen. Naast het aanbieden 
van toegankelijke informatie voor deze groepen (vaak ook in de 
eigen taal en heel visueel met foto’s) bewandelt Elmer Noord tevens 
een andere weg: het kinderdagverblijf maakt zichzelf bij toeleve-
rende instanties bekend. Dat zijn bijvoorbeeld arbeidsbureaus, 
inburgeringinstanties en maatschappelijk werk. Deze instanties 
kunnen de ouders vervolgens naar het kinderdagverblijf verwijzen.

Samenstelling van de groepen
De baby’s en de peuters zitten in aparte groepen. De groepen zijn 
klein, maar dat moet ook wel omdat de ruimtes niet zo groot zijn.
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4.  De rol van ouders binnen het  
kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
Eenmaal de drempel over, is het zaak de ouders te blijven betrek-
ken bij het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is daarmee niet 
alleen opvang van een kind, maar ook een ontmoetingsplek voor 
ouders en een plek om ouders te informeren over het eigen kind en 
opvoedingszaken zoals goede voeding en veiligheid. 

Elmer Noord vindt het belangrijk dat ouders zich welkom voelen in 
het kinderdagverblijf. Daarbij willen ze graag dat ouders en 
kinderen kennis kunnen maken met elkaars gewoontes, gebruiken 
en cultuur. De ‘familiemuur’, waar foto’s van de kinderen en hun 
familie hangen, is daar een uitstekende plek voor. De familiemuur 
is ook een herkenningspunt voor de kinderen zelf, foto’s hangen 
dan ook op ooghoogte van de peuters. Ook zijn er overal materialen 
en versieringen te vinden uit de thuiscultuur van de kinderen en 
hun ouders. 

Aanpassing aan de werktijden van ouders
Ouders krijgen bij Elmer Noord te maken met zeer grote flexibiliteit 
in de uren dat zij kinderopvang afnemen. Zoals al eerder genoemd 
kunnen ouders terecht voor occasionele, kortdurende en urgente 
opvang. Het kinderdagverblijf is geopend van 7.00 tot 18.00 uur.  
De gehele dag mogen ouders komen om hun kind te brengen of op 
te halen. De behoefte van de ouders aan opvang voor hun kind is 
hierin dus leidend. 
 
Activiteiten en informatie voor ouders
Er worden geregeld ouderactiviteiten georganiseerd. Een deel 
daarvan is formeel van aard, bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten 
over goede voeding of over veiligheid. Daarnaast zijn er activiteiten 

waarbij ontmoeting het doel is. Zo worden er feestjes georgani-
seerd, zijn er gezamenlijke ontbijten en is er babymassage voor 
ouder en kind.

Het niveau van de informatie die ouders krijgen, is aangepast aan 
het taalvaardigheids- en opleidingsniveau van de ouders. Laag-
drempeligheid in informatievoorziening vindt de leiding van het 
kinderdagverblijf heel belangrijk. Bijvoorbeeld: een ‘heen-en- 
weerschriftje’ is mooi, maar als een ouder geen Nederlands spreekt 
is het niet zinvol omdat het veel te talig is. Daarom maakt men 
meer gebruik van overzichtelijk gepresenteerd fotomateriaal,  
en wordt informatie op een eenvoudige manier uitgelegd tijdens 
bijeenkomsten.
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5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
Op het kinderdagverblijf probeert men zoveel mogelijk aan te 
sluiten op de thuiscultuur. Het schema van thuis wordt ook in  
het kinderdagverblijf gehanteerd. Belangrijke sociale doelen  
zijn samen spelen en elkaar respecteren. Kinderen van heel 
verschillende herkomsten, tradities, culturen en talen leren 
omgaan met elkaar.

Observeren
Er vinden observaties plaats, maar daarbij wordt geen vast 
stramien gebruikt.

Doorgaande lijn
Er zijn goede contacten met de Nederlandstalige basisscholen in  
de buurt, evenals met andere instanties. 

Dagschema
Omdat ouders hun kind kunnen brengen en halen wanneer ze 
wensen, is het moeilijk om een vast dagschema te hanteren.  
Men probeert aan te sluiten bij het schema van de ouders,  
dat geldt zeker voor de baby’s. Er zijn wel vaste eet- en rusturen 
voor de wat oudere kinderen.

Elmer Noord inspireert!

Werk maken van sociale inclusie

Als je de opvang op Elmer Noord wil karakteriseren dan is sociale 

inclusie het kernwoord. Alles wordt er aan gedaan om het ouders zo 

gemakkelijk mogelijk te maken zodat zij de opvang kunnen 

combineren met hun werk-, cursus- en sollicitatiewensen. Waar 

ouders in veel landen geen beroep op kinderopvang kunnen doen 

als zij die opvang slechts enkele uren per dag, ineens volgende week 

of slechts gedurende een maand nodig hebben, komt men bij Elmer 

Noord wél aan die wensen van ouders tegemoet. Dat zorgt er voor 

dat ook mensen die de opvang hard nodig hebben, maar elders nul 

op rekest krijgen, opvang voor hun kinderen hebben. Ook de kosten 

zijn geen belemmering. Een dergelijke opvang klinkt wellicht 

rommelig, maar door de flexibele plekken voor urgente gevallen te 

combineren met vaste plaatsen, heerst er toch een rustige sfeer op 

Elmer Noord en zijn de groepen stabiel.
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Kinderdagverblijf Joost-e-fien 

1. Het kinderdagverblijf

Situering
Joost-e-fien is een gemeentelijk kinderdagverblijf voor  
kinderen van nul tot drie jaar, gelegen in de Brusselse wijk 
Sint-Joost-ten-Node. Het kinderdagverblijf is erkend en wordt 
gesubsidieerd door het Vlaamse Kind & Gezin en de gemeente. De 
ouderbijdrage gaat naar Kind & Gezin, zodat het kinderdagverblijf 
(net als Elmer Noord) geen financiële relatie met de ouders heeft.

Het kinderdagverblijf als deel van een groter geheel
Het kinderdagverblijf heeft een samenwerking met verschillende 
sociale instanties. Tevens heeft zij nauwe banden met de wijk en 
met Kind & Gezin en VBJK.

Visie op het kind en de kinderopvang
Het belang van ouders en kinderen weegt zwaar. Het dagverblijf is 
er om ouders in de gelegenheid te stellen te werken, te solliciteren 
of een cursus te volgen die hen meer perspectieven biedt op de 
arbeidsmarkt. Bij het bedenken van activiteiten vindt men het  
van groot belang dat kinderen lekker kunnen spelen en ‘prutsen’. 
Het moet vooral niet te schools zijn. 

Opleidingsniveau van de  
pedagogisch medewerkers
De leidsters hebben een opleiding op mbo-niveau. De leiding vindt 
het belangrijk voor de herkenbaarheid dat een deel van het 
personeel zelf een migrantenachtergrond heeft en meertaligheid  
is pré.

2. Ruimtes en materialen

Ruimtes
Het is niet gemakkelijk om dit kinderdagverblijf binnen te komen; 
een strenge dichte voordeur schermt het dagverblijf af van de 
buitenwereld. Maar eenmaal binnen straalt de warmte tegemoet. 
De ruimtes zijn groot, deels rond en hebben vrolijke kleuren. 
Hierdoor maakt het geheel een open en toegankelijke indruk. 
Afscheidingen worden gerealiseerd door lage hekjes en niet met 
wanden. De kinderen slapen in de speelruimte, die tijdens het 
rustuur tijdelijk wordt omgetoverd tot een slaapruimte met lage 
stretchertjes. Er wordt veel gebruik gemaakt van spiegels op 
peuterhoogte. De kinderen eten in een aparte ruimte. Daar  
krijgen zij een warme maaltijd voorgeschoteld, die bereid is door  
de eigen kok. 
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Inrichting
De inrichting is fris en vrolijk. De vloeren in het hele gebouw zijn 
zacht. Er is veel aandacht besteed aan herkenning. In alle ruimten zijn 
wanden met familiefoto’s en met versjes in de moedertalen van de 
kinderen. Ook mogen kinderen eigen dekentjes, stukken gordijn, 
posters en dergelijke meenemen om de sfeer van thuis binnen te halen 
in het kinderdagverblijf. De temperatuur is nogal hoog; men vindt het 
voor de kinderen het prettigst als ze de hele dag alleen in een 
rompertje kunnen lopen zodat ze zich vrij kunnen bewegen. Voor de 
pedagogisch medewerkers is dit gemakkelijk met het verschonen.

Materialen
Er is een veelheid aan mooi en vrolijk speelgoed. Er is weinig 
materiaal dat voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden zoals 
zand en water. 

Buitenruimte
Er is een vrij kleine buitenruimte met enkele speeltoestellen.  
De wijk en het gebouw waarin het kinderdagverblijf gelegen is, 
laten niet veel ruimte over voor een grotere buitenspeelplaats. 

3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf heeft 28 reguliere plaatsen en vier occasio-
nele plaatsen voor de urgente gevallen. Dit zijn extra gesubsidi-
eerde plaatsen. De kinderen zijn afkomstig uit veel verschillende 
culturen. Voor het grootste deel van de kinderen geldt dat het 
Nederlands niet hun moedertaal is. Veel ouders behoren tot de 
zogenaamde ‘kansengroepen’, maar er zijn ook kinderen van 
hoogopgeleide ouders die gebruik maken van het kinderdag- 
verblijf. Het is een zeer gewilde plek.

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Joost-e-fien is een ‘buurtkribbe’, dat wil zeggen dat mensen die in 
de buurt wonen voorrang hebben. Daarnaast moeten kinderen en 
ouders een link hebben met de Nederlandse taal. De nieuwe 
voorrangsregels bepalen bovendien dat broertjes en zusjes 
voorrang krijgen. Er is een wachtlijst, maar de mogelijkheid tot 
plaatsing hangt deels af van de situatie van de ouders. Urgente 
gevallen worden eerder geholpen. Ook kijkt men naar de diversiteit 
in sociale achtergrond en taal in de groep. 

Samenstelling van de groepen
Er zijn twee groepen: een babygroep en een peutergroep.  
De groepen zijn ongeveer vijftien kinderen groot. Op de groep  
staan minimaal twee pedagogisch medewerkers.

4.  De rol van ouders binnen het kinderdagverblijf
 
Visie op ouderbetrokkenheid
Ouders betrekken krijgt binnen dit kinderdagverblijf veel aandacht. 
Men is van mening dat een hoge mate van betrokkenheid van 
iedere ouder noodzakelijk is voor het goed kunnen inspelen op de 
behoeften van het kind. De leiding van het kinderdagverblijf vindt 
dan ook dat het actief betrekken van de ouders één van haar 
belangrijkste taken is. Ouders moeten zich welkom voelen op het 
kinderdagverblijf.

Om ouderbetrokkenheid te realiseren is een aantal praktische 
maatregelen genomen. Zo moeten ouders bij het brengen, hun kind 
zelf uitkleden, de kleding in een zakje doen, en op een andere plek 
ophangen. Ouders moeten hiervoor de groepsruimte in lopen.  
Dit voorkomt dat ouders hun kind bij de deur afleveren.
Ook tijdens de wenperiode spelen ouders een belangrijke rol.  
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In het begin is het de bedoeling dat ze er een aantal dagen bij 
blijven. Zo leert niet alleen het kind maar ook de ouders de 
begeleiders kennen. Bepaalde gewoontes van het gezin kunnen 
goed doorgesproken worden en ouders kunnen hun wensen 
kenbaar maken. Dat is nodig want ouders uit bepaalde culturen 
vinden het moeilijk om hun kind bij een niet-familielid, en 
bovendien iemand uit een heel andere en voor hen deels onbe-
kende cultuur, onder te brengen. Hun wantrouwen moet overwon-
nen worden zodat ze hun kind met een veilig gevoel achter kunnen 
laten. Het kinderdagverblijf doet er alles aan om dat te bewerkstel-
ligen, ook door de persoonlijke levenssfeer van het gezin zoveel 
mogelijk door te trekken naar het kinderdagverblijf. Respect voor 
de eigen taal en cultuur staan daarbij voorop. Er wordt bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van troostwoordjes in eigen taal. 

Het dagelijks intensieve contact met ouders heeft er volgens de 
leiding voor gezorgd dat de ouderbetrokkenheid is gegroeid. 

Aanpassing aan de werktijden van ouders
De breng- en haaltijden zijn heel flexibel. Het is voor de baby’s niet 
nodig om een hele dag opvang af te nemen. Ze kunnen ook voor een 
uurtje, of een halve dag komen. De peuters komen wel de hele dag.
 
Activiteiten en informatie voor ouders
Er is veel informatie voor ouders. In de hal, direct na binnenkomst, 
hangt een duidelijk overzicht van de medewerkers van het kinder-
dagverblijf en wat hun taken zijn. Ook worden hier bijzondere 
gebeurtenissen aangekondigd, evenals het menu van de week.  
De ouders blijven op de hoogte van de activiteiten van hun kind door 
de grote hoeveelheden foto’s die er hangen van de kinderen in actie. 
Er is ook een herinneringsmuur, waar foto’s hangen van kinderen die 
afscheid gaan nemen of hebben genomen. Dat maakt deel uit van 
het ritueel van afscheid nemen en is bedoeld voor het kind, de 

andere kinderen, de ouders én de pedagogisch medewerkers.
Ouders spelen een belangrijke rol tijdens de wenperiode van hun 
kind. Ze blijven een aantal keren op de groep. Ze stellen ook zelf 
hun kind voor aan de groep. De ouders organiseren zelf een 
afscheidsfeestje als hun kind de peutergroep verlaat om naar 
school te gaan. 
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Er zijn niet veel georganiseerde activiteiten voor de ouders.  
Eens per zes maanden is er een ontbijt op zaterdagochtend als 
ontmoetingsmoment voor ouders. Ouders zorgen dan zelf voor de 
kinderen. De leidsters zijn aanwezig om met de ouders in contact te 
komen. Dit ontbijt is ook toegankelijk voor geïnteresseerde ouders 
van kinderen die nog niet op het kinderdagverblijf zitten. 

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
Er wordt gewerkt volgens een kwaliteitshandboek waar het 
pedagogisch beleid een onderdeel van is. Daarin staat beschreven 
hoe gewerkt moet worden met baby’s en peuters. Er zijn geen 
concrete sociale doelen gesteld. Wel geeft de leiding aan dat 
‘wederzijds respect en begrip voor elkaar’ één van de belangrijkste 
sociale doelen is. Kinderen leren omgaan met andere kinderen, met 
kinderen die er heel anders uitzien en kinderen die andere 
gewoontes en gebruiken meenemen van thuis. 

Observeren
Zowel cognitieve als sociale vorderingen worden geobserveerd.  
Op basis van de observaties wordt in de teamvergadering  
besproken hoe het kind het best gestimuleerd kan worden. 
Er wordt gebruik gemaakt van het systeem Zikko, dat zowel 
bruikbaar is voor observaties in de groep als observaties op 
individueel niveau.

Doorgaande lijn
Kinderen krijgen na afloop een diploma waarop door de  
pedagogisch medewerkers wordt beschreven ‘hoe wij ons het  
kind herinneren’. Er is geen expliciete aandacht voor de door-
gaande lijn naar het onderwijs

Dagschema
In de babygroep wordt zoveel mogelijk het dagschema van thuis 
aangehouden. In de peutergroep zijn er vaste eet- en rustmomen-
ten. Kinderen mogen vooral veel vrij spelen. ‘Prutsen’ staat daarbij 
voorop: er worden vooraf geen gerichte ontwikkelingsstimulerende 
activiteiten bedacht.

Joost-e-fien inspireert!

Ouders betrekken door hun  
achtergrond te waarderen  
en te gebruiken

De manier waarop ouders en het thuismilieu worden betrokken bij 

dit multiculturele kinderdagverblijf is bijzonder. De leiding maakt er 

veel werk van om de overgang van thuis naar de kinderopvang zo 

soepel mogelijk te laten verlopen door ouders een belangrijke rol te 

geven. Ze mogen hun eigen spullen, hun eigen tradities, hun eigen 

eten, hun eigen dagritme en hun eigen taal ‘meegeven’ aan het 

kinderdagverblijf. Zowel het kind als de ouder voelt zich daardoor 

thuis, en er hangt een heel warme en prettige sfeer op het kinder-

dagverblijf. In zo’n omgeving is het gemakkelijk om aandacht te 

besteden aan diversiteit. Kindje A slaapt onder een tentje van bonte 

doeken, kindje B wordt in slaap gezongen met een liedje van thuis en 

kindje C wil vaak naar de foto’s aan de wand kijken waar haar ouders 

en broers op staan. Ook de inrichting laat zien dat thuis en 

kinderopvang hier in elkaars verlengde liggen. Overal hangen 

familiefoto’s en woorden in de eigen taal van het kind. Het gaat om 

‘je welkom voelen’, en een persoonlijke aanpak werkt daarbij goed. 

Als een kindje afscheid neemt van het kinderdagverblijf krijgt hij of 

zij een boekje mee. ‘Hoe wij ons Alma (Ferdinand, Ayil, …) herin-

neren’ heet het boekje, en het bevat bijdragen van staf en kinderen.
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Onderstaand verslag is gebaseerd op een bezoek aan twee 
kinderdagverblijven, Radcliffe Child Care Center en Early Head 
Start Kennedy Krieger, in de Verenigde Staten. Naast een rond-
leiding en vrije observaties op de groepen, hebben we ook 
uitgebreid met leidinggevenden gesproken.

Radcliffe Child Care Center 

1. Het kinderdagverblijf

Situering
Radcliffe Child Care Center ligt in de wijk Cambridge van de 
miljoenenstad Boston, Massachusetts. Cambridge is de wijk waar 
de Harvard University huisvest, en dit kinderdagverblijf heeft een 
plaats op de campus van Harvard. In totaal zijn er op de campus 
van Harvard zes kinderdagverblijven die voor het overgrote deel 
kinderen van (wetenschappelijk) personeel van de universiteit 
opvangen. 

Radcliffe is een zelfstandige onderneming. Het is een zogenaamde 
parent corporation wat wil zeggen dat de ouders de werkelijke 
eigenaars zijn. Daarnaast is er een bestuur waarin de leiding van 
het kinderdagverblijf maar ook ouders zitting hebben. Ouders 
hebben dus veel zeggenschap. De inkomsten komen van de ouders 
(ongeveer 2000 dollar per kind per maand) en ook rechtstreeks van 
Harvard (de huur van het pand plus 50.000 euro voor professionali-
sering). Het mag duidelijk zijn dat dit een rijk kinderdagverblijf is. 

Het kinderdagverblijf als deel van een groter geheel
Er is een sterke band met Harvard University. Niet alleen bekostigt 
Harvard een groot deel van het kinderdagverblijf, ook kan het 
kinderdagverblijf soms gebruik maken van voorzieningen van 

De Verenigde Staten 
van Amerika
Achtergrondinformatie

In de Verenigde Staten is het heel gewoon voor ouders om gebruik 
te maken van voorschoolse voorzieningen voor kinderen van nul 
tot vijf jaar. Er zijn veel verschillende soorten kinderopvang. Er zijn 
zowel private als publieke dagverblijven, verblijven verbonden aan 
een kerk en Head Start-voorzieningen. Als kinderen vijf jaar zijn 
gaan ze naar Kindergarten.

Leiding geven aan jonge kinderen wordt in de Verenigde Staten 
gezien als een serieuze zaak. De teachers die met jonge kinderen 
werken zijn meestal even hoog opgeleid als de leerkrachten in het 
basisonderwijs.

Opvallend aan kinderopvang in de Verenigde Staten is dat de 
ontwikkeling van kinderen geenszins als een vrijblijvende 
aangelegenheid wordt gezien. Er zijn doelen en er wordt gericht 
aan die doelen gewerkt, soms op een speelse maar vaak ook op een 
vrij schoolse wijze. Vooral op kinderdag verblijven van Head Start, 
die bedoeld zijn om achterstanden bij kinderen uit de risico- 
groepen te voorkomen en te bestrijden, gaat men er van uit dat 
deze kinderen het meest gebaat zijn bij een schoolse aanpak.  
Het is in de Verenigde Staten heel gewoon om een groep driejarigen 
samen op de grond te zien zitten bij het nazeggen van het alfabet. 
Ook op de meer ‘elitaire’ kinderdagverblijven is de aanpak, 
vergeleken bij Nederland, vrij strak en schools. Kinderdag- 
verblijven heten hier dan ook preschools.
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Harvard (bibliotheken, sportruimtes). Verder is er wekelijks overleg 
met de andere vijf door Harvard gesponsorde kinderdagverblijven in 
de wijk, ook wat betreft plaatsingen.
Radcliffe is geen buurtcrèche: de ouders komen uit Boston en 
omgeving maar hebben gemeen dat ze allemaal op Harvard werken.

Visie op het kind en de kinderopvang
Radcliffe profileert zichzelf als ‘geïnspireerd door de filosofie van 
Reggio Emilia’, maar is geen echt Reggio Emilia-dagverblijf. 
Jaarlijks gaan er twee medewerkers naar Reggio in Italië om er 
inspiratie op te doen. De visie van Radcliffe wordt door directeur 
Kathy Ambon, omschreven als making learning visible. Verder vindt 
ze het belangrijk dat het curriculum gebaseerd is op spel, en dus niet 
al te schools. Dat is in de Verenigde Staten vrij uitzonderlijk.

Opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers
Radcliffe is er trots op dat alle leidsters hooggekwalificeerd zijn.  
Ze hebben ofwel een 3-credit college degree course met betrekking 
tot child growth and development (vergelijkbaar met hbo-niveau of 
hoger), ofwel een 2-credit college degree maar dan met minimaal 
drie jaar ervaring. Overigens verschilt de benodigde kwalificatie 
voor leidsters per staat in de VS. In de staat Massachusetts worden 
er hoge eisen gesteld aan de leidsters.

Een dag per jaar hebben alle leidsters een scholingsdag. Ieder jaar 
staat er een ander onderwerp op het programma. Dit jaar is dat 
verantwoordelijkheid. De meeste nascholing wordt door het 
kinderdagverblijf zelf uitgezocht en ingekocht, maar een deel 
wordt ook samen gedaan met de andere vijf kinderdagverblijven 
op de campus van Harvard. 

2. Ruimtes en materialen

Ruimtes
Het kinderdagverblijf is niet groot en het bestaat uit verschillende 
relatief kleine ruimtes. De gangen en de werkkamers zijn erg vol, 
maar er is voldoende speelruimte. Radcliffe ervaart ook wel enig 
ruimtegebrek. Er zijn geen speciale slaapruimtes: de kinderen 
slapen op matjes die tijdens de rusturen op de grond worden 
uitgespreid.

Inrichting
Het kinderdagverblijf maakt een nogal volle indruk door alle foto’s 
van activiteiten met de kinderen, kinderwerkjes en informatie voor 
ouders en bezoekers die er hangen. De wanden zijn bijna allemaal 
helemaal in gebruik. De foto’s op de wanden gebruikt men om met 
de kinderen na te praten over activiteiten. “Weet je nog wat we 
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toen deden? Wat was jij toen aan het doen? Kijk, hier ben je een 
plantje aan het stekken.” 
De foto’s en de uitleg erbij zijn ook een typisch voorbeeld van 
making learning visible. Ouders vinden dit leuk en belangrijk, ook 
al moeten zij er soms van overtuigd worden dat spelen ook leren is. 
De foto’s van de activiteiten helpen daarbij.
Het meubilair is van hout en er zijn ook mooie houten speeltoestellen. 

Materialen
Deze voorschool heeft veel prachtige materialen: er zijn veel 
boeken, veel mooi speelgoed en daarnaast een overvloed aan 
materialen waarvan de kinderen nog zelf mogen bedenken wat ze 
worden. Zo wordt er gespeeld met koffiebonen en met tuinaarde. 
Daarnaast zijn er veel verkleedspullen en muziekinstrumenten 
aanwezig en allerhande ontwikkelingsstimulerende materialen. 
Kinderen mogen bijvoorbeeld verven op prachtige lappen stof. Het 
is duidelijk dat het kinderdagverblijf weinig financiële beperkingen 
kent wat de aanschaf van goede materialen betreft. Daarnaast is 
ook zichtbaar dat ouders een inbreng hebben in de aangeboden 
materialen: op een lichtbak hangen bijvoorbeeld röntgenfoto’s die 
door een ouder die op de medische faculteit werkt, zijn meegeno-
men. Een andere ouder schonk een piano.

Buitenruimte
De buitenruimte is een tussen de andere huizen gesitueerde tuin 
met een aantal speeltoestellen en een zandbak. Tijdens ons bezoek 
sneeuwt het en we zien de buitenruimte niet in gebruik.

3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
Op Radcliffe zijn zestig kindplaatsen. In de praktijk gaan er in 
totaal ook niet meer dan zestig kinderen naar Radcliffe: ieder kind 
gaat namelijk in principe vijf dagen per week naar de kinderop-
vang. 90% van de kinderen op Radcliffe heeft ouders die op 
Harvard werkzaam zijn. Deze ouders krijgen de kosten van 
kinderopvang veelal (grotendeels of volledig) betaald door 
Harvard. De overige 10% zijn kinderen uit de nabije omgeving van 
het kinderdagverblijf, maar dit groepje is alleen bedoeld als 
‘opvulling’ want het streven is om uitsluitend Harvard-kinderen op 
te vangen. De zestig kinderen die Radcliffe onder haar hoede heeft 
zijn voornamelijk kinderen van ouders met hoge functies aan de 
universiteit. Wetenschappelijk personeel krijgt voorrang, als er nog 
plaats over is komen de onderzoekers aan de beurt en mocht er 
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daarna nog plaats over zijn dan is die bestemd voor de lagere 
(niet-onderzoeks)banen. Men kan dus zeggen dat de achtergrond 
van de kinderen sociaaleconomisch gezien zeer homogeen is. De 
ouders zijn hoogopgeleid, hebben veel financiële armslag en zijn 
zeer bewust bezig met de opvoeding van hun kinderen. 
Wat hun culturele achtergrond betreft is er wel grote diversiteit: 
naast Amerikaanse zijn er bijvoorbeeld ook Chinese, Japanse en 
Nederlandse kinderen aanwezig. De ouders spreken wel allemaal 
goed Engels. Voor ongeveer 70% van de ouders geldt dat Engels hun 
eerste taal is; de overige ouders hebben een andere taalachtergrond.

Kinderen met een beperking kunnen ook terecht op het dagverblijf, 
hoewel er op dit moment niet veel van deze kinderen op Radcliffe 
zitten. De directeur verwelkomt kinderen met een beperking, 
omdat ze dat enerzijds ziet als een goede training voor de leidsters 
en ten tweede omdat er goede ondersteuning is vanuit de staat. Er 
kan gebruik worden gemaakt van een onderwijsadviseur en van 
een gedragsspecialist, op kosten van de staat. 

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Er zijn lange wachtlijsten voor het kinderdagverblijf. Ouders hoeven 
dan ook niet actief geworven te worden. Er wordt wel naar verwezen 
op de Harvard-website. Geïnteresseerde ouders kunnen een individu-
ele rondleiding krijgen. Verder is er niet veel informatie vooraf.

Samenstelling van de groepen
De kinderen op Radcliffe zijn nul tot vijf jaar oud. Radcliffe heeft 
vijf groepen. Eén babygroep met zeven baby’s, twee peutergroepen 
en twee groepen voor oudere peuters en kleuters (de voorschool). 
De leidster-kindratio is hoog: iedere leidsters is in principe 
verantwoordelijke voor één of twee kinderen. Zij is de contactper-
soon voor de ouders en degene die verantwoordelijk is voor de 
ontwikkeling van het kind.

4.  De rol van ouders binnen het kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
Ouders zijn de officiële eigenaren van de kinderopvang en hebben 
ook zitting in het bestuur. Verder is er een uitgebreid handboek 
voor ouders. 
Ouders mogen de gehele dag in en uitlopen in Radcliffe. Hoewel 
men streeft naar regelmaat, is er geen vaste tijd waarop de 
kinderen gebracht dienen te zijn. Men respecteert de tijd die ouders 
wel kunnen doorbrengen met hun kind. Zo zijn er moeders die hun 
kind de borst komen geven, en zijn er ook ouders die het leuk 
vinden om samen met hun kind te lunchen. Ouders worden gezien 
als deel van de gemeenschap; Radcliffe is er ook voor hen. Ouders 
en kinderen worden beschouwd als een deel van de gemeenschap 
die de crèche vormt. Veel ouders zien elkaar ook buiten crèchetijd; 
er is een band tussen de Radcliffe-ouders onderling. Dit gemeen-
schapsgevoel wordt door het kinderdagverblijf gestimuleerd. 
Toch ligt, vergeleken met bijvoorbeeld de dagverblijven die we in 
Brussel zagen, de nadruk meer op de noden en wensen van het 
kind. Het gaat erom, zo zegt directeur Angela Ferrario, de juiste 
balans te vinden tussen wat goed is voor de kinderen en wat goed 
is voor de ouders.
Het is niet moeilijk om ouders bij het kinderdagverblijf te betrek-
ken. De meeste van deze mondige en hoogopgeleide ouders zijn 
zeer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en willen dus ook 
graag weten wat hun kind precies doet en leert op Radcliffe. Over 
de ouders zegt de directeur dat deze soms te veeleisend zijn; zij 
willen dat er alles uit hun kind gehaald wordt wat er in zit.

Aanpassing aan de werktijden van ouders
Er zijn geen parttime plaatsen beschikbaar. Er zijn wel ouders die 
maar voor vier dagen gebruik maken van het kinderdagverblijf, 
maar ook zij betalen het volle pond. 
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Dit is deels gebaseerd op de praktijk: de meeste ouders werken 
voltijds en hebben dus ook voor vijf dagen opvang nodig. Maar ook 
visie speelt een rol: men streeft naar regelmaat en de heersende 
mening is dan ook dat het voor kinderen het beste is als ze alle 
dagen naar Radcliffe komen. 
Radcliffe is open van 8.15 tot 17.30 uur. Veel ouders zouden wensen 
dat het dagverblijf langer open was, maar dat acht men niet goed 
voor de kinderen. Aangezien beide ouders vaak lesgeven aan de 
universiteit van Harvard en de meesten van hen lange dagen 
maken, is het meestal zo dat de ene ouder vroeg begint en het kind 
aan het eind van de middag ophaalt, terwijl de andere ouder het 
kind brengt en ’s avonds laat doorwerkt. 
De regels over ziekte zijn vrij strikt. Het kinderdagverblijf belt de 
ouder zodra men het gevoel heeft dat het kind niet optimaal kan 
meedraaien op de voorschool. Kinderen mogen alleen komen als ze 
minstens 24 uur koortsvrij zijn geweest, geen diarree hebben, de 
afgelopen 24 uur niet hebben overgegeven en geen rare vlekjes of 
pukkeltjes hebben. 

Activiteiten en informatie voor ouders
Er hangt heel veel informatie voor ouders aan de wanden. Er wordt 
ook veel gebruik gemaakt van fotomateriaal om de ouders te laten 
zien waar de kinderen mee bezig zijn geweest die dag of week. Ook 
worden foto’s gebruikt om met de kinderen na te praten over de 
activiteiten. 
De informatie voor de ouders over zaken zoals de taalontwikkeling 
of gezondheid is van behoorlijk hoog niveau.
Er worden activiteiten en informatieavonden voor ouders georgani-
seerd. Ook worden er regelmatig tienminutengesprekken gehou-
den. In de herfst worden er ouderbijeenkomsten georganiseerd om 
nieuwe ouders te informeren over het curriculum. Verder heeft 
ieder gezin een eigen postvak om geïnformeerd te worden.

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
De directeur vindt het belangrijk dat de kinderen kunnen spelen, 
en dat het leren spelenderwijs gebeurt. Dat is bepaald geen open 
deur, want in de Verenigde Staten zijn veel kinderdagverblijven 
waar een heel schoolse aanpak wordt gehanteerd. Naast het 
spelen, waarbij het kind wordt uitgedaagd om zich op allerlei 
gebied te ontwikkelen, vindt men zelfstandigheid ook belangrijk.
Er is veel individuele aandacht voor elk kind. Kinderen worden het 
meest uitgedaagd als een volwassene hen helpt, de juiste vragen 
stelt en de juiste materialen aanbiedt. Het valt op dat de pedago-
gisch medewerkers echt meespelen met de kinderen, hierbij is de 
interesse van het kind leidend. 

Observeren
De ontwikkeling van de kinderen wordt op vier terreinen geobser-
veerd en vastgelegd: sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, 
fijn-motorische ontwikkeling en grof-motorische ontwikkeling. 
Iedere zes weken vindt er een evaluatie plaats, waarna er voor ieder 
kind een uitgebreid verslag wordt gemaakt over de ontwikkelingen. 
Het kindvolgsysteem is gekozen uit een set van mogelijkheden die 
de staat Massachusetts heeft aangereikt. Naast een checklist is er 
dus ook het verslag en een portfolio. Hiermee is te zien wat het 
kind bereikt heeft. Zo noemen ze dat ook, what the child has 
accomplished. Dit geeft wel aan dat de kinderopvang hier echt aan 
doelen werkt.

Doorgaande lijn
Er zijn geen contacten met basisscholen. De meeste kinderen gaan 
na Radcliffe in andere wijken naar school. Het is aan de ouders zelf 
of de informatie over hun kind wordt doorgegeven aan de leer-
krachten van de Kindergarten. 
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Dagschema
Er is een vrij strikt dagschema, dat ook op alle deuren hangt. 
Iedereen weet waar hij/zij aan toe is, zowel de ouders als de 
kinderen. Het kinderdagverblijf verzorgt een tienuurtje en een 
snack in de middag. Verder geven de ouders middageten mee voor 
hun kind. Dat kan brood zijn maar ook een complete warme 
maaltijd. Deze worden in de magnetron opgewarmd. Voor alle 
kinderen, ook de ouderen, is er dagelijks drie kwartier rusttijd.  
Elk kind zit of ligt dan op zijn/haar matje. 
Er zijn veel interessante activiteiten zoals yoga, muzieklessen en 
koken. In Radcliffe is bijna alles mogelijk. Het is belangrijk dat de 
kinderen een variëteit aan ervaringen opdoen, daarom zijn er veel 
verschillende hoeken.

Radcliffe Child Care Center  
inspireert!

Investeren in kinderen loont

Radcliffe zou je kunnen zien als een model-kinderdagverblijf. De 

financiële situatie is hier zodanig dat het mogelijk is om een 

kinderdagverblijf te creëren dat echt voldoet aan de wensen van 

ouders en leidsters. Hierdoor is er ruimte voor leuke activiteiten, 

voor écht mooi materiaal en voor het binnenhalen van ware 

vakmensen. Toch is het te gemakkelijk om dit af te doen als een luxe 

die alleen is weggelegd voor rijke kinderdagverblijven. Ook elders 

zou gebruik gemaakt kunnen worden van bijvoorbeeld de banen van 

ouders. Is er een ouder muzikant? Dan kan die een keer muziek 

komen maken met de kinderen. Is een ouder arts? Dan is het leuk 

om met oude röntgenfoto’s te spelen. Een bioloog in de zaal? Dan 

kan er gewerkt worden met plantjes en zaaigoed. Wat je van 

Radcliffe kunt leren is dat je kinderen niet gauw te hoog in kunt 

schatten. Een piano in een kinderdagverblijf waar de kinderen op 

mogen oefenen? Goed idee. Knutselen met zijden lappen? Dat levert 

mooie kunstwerken op. Kleine concertjes van echte musici? Daar 

genieten kinderen van.

Verder valt op dat de verwachtingen hoog zijn, niet alleen van 

kinderen maar ook van leidsters en van ouders. Van een ieder wordt 

betrokkenheid en inzet gevraagd. De leidsters zijn hoog opgeleid, 

nemen hun werk zeer serieus (het is een eer om met heel jonge 

kinderen te mogen werken) en zitten vol creatieve ideeën. Er is veel 

ruimte voor voorbereiding, overleg en professionalisering waardoor 

leidsters hun werk ook echt leuk blijven vinden. Er is tijd voor het 

veelvuldig observeren van kinderen en het aansluiten bij hun 

interesses.
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Early Head Start Kennedy Krieger

1. Het kinderdagverblijf

Situering
In een arme wijk in het zuidoosten van Baltimore ligt het kinder-
dagverblijf Kennedy Krieger. Het is een kinderdagverblijf dat werkt 
met Early Head Start. Early Head Start is een programma dat door 
heel Amerika heen wordt ingezet; het wordt gefinancierd door de 
federale overheid. Het maakt deel uit van de ‘No Child Left Behind 
Act’. Er zijn veel overeenkomsten tussen de verschillende (Early) 
Head Start-dagverblijven, maar er zijn ook verschillen. Iedere staat 
gaat hier anders mee om. Maryland (de staat waarin Baltimore  
ligt) wordt gezien als een staat waarin de regels strikt worden 
gehanteerd. 

Het kinderdagverblijf als deel van een groter geheel
Early Head Start gaat qua leeftijd vooraf aan Head Start. Het is 
bedoeld voor kinderen van nul tot drie jaar. Daarna gaan de 
kinderen naar Head Start, een voorschoolprogramma voor drie- tot 
vijfjarigen. Vervolgens gaan de vijfjarigen naar Kindergarten.
Zowel Head Start als Early Head Start zijn bedoeld voor kinderen 
die in een situatie van armoede leven. Eén van de bijzondere 
aspecten aan Early Head Start is dat het gericht is op kinderen en 
hun ouders (meestal moeders). De moeders worden benaderd 
vanaf het moment dat ze zwanger zijn. Ze krijgen tijdens hun 
zwangerschap informatie over gezond zwanger zijn, borstvoeding 
en babyverzorging.

Visie op het kind en de kinderopvang
Early Head Start is, net als Head Start, gericht op ernstige risicokin-
deren. Het officiële doel is het vergroten van de sociale competentie 
van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Onder sociale 

competentie wordt verstaan: de manier waarop kinderen omgaan 
met zowel hun huidige omgeving als hun toekomstige verantwoor-
delijkheden op school en in het leven. In sociale competentie zijn 
de sociale, emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling 
verweven (bron: Head Start Performance Standards; 45CFR, 
Introduction, pag. 1).
Een belangrijk uitgangspunt van (Early) Head Start is dat kinderen 
zich ontwikkelen binnen de context van hun familie, cultuur en 
gemeenschap. Daarom zijn Head Start voorzieningen family 
centered and community based. Head Start biedt familieleden de 
mogelijkheid en stimulans voor groei en verandering. 

Om het doel te bereiken zijn de volgende basiswaarden van belang:
•  Het realiseren van een ondersteunende omgeving voor kinderen, 

ouders en personeel, waarin bewustzijn, vaardigheden en begrip 
kunnen groeien.

•  Begrijpen dat de leden van de Head Start gemeenschap (kinde-
ren, hun familie en het personeel) hun wortels in verschillende 
culturen hebben. Werk samen als een team en stimuleer een 
respectvolle benadering van diversiteit.

•  Families winnen aan kracht als families, personeel en besturen 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het programma 
dragen. Luister naar de ideeën van families en respecteer ze.

•  Hanteer een brede visie op gezondheid voor kinderen, families en 
personeel. Zorg ervoor dat basale gezondheidsbehoeften worden 
bevredigd en moedig gezond gedrag aan en gedrag dat een 
grotere kans geeft op levenslang welzijn.

•  Respecteer het belang van ieder aspect van individuele groei, 
waaronder sociale, emotionele, fysieke en cognitieve groei.

•  Bouw een gemeenschap waarin ieder kind en iedere volwassene 
gerespecteerd wordt als individu en tegelijkertijd deel uitmaakt 
van de groep.



28 Inspiratie over de grens

•  Onderhoud goede contacten met de grotere gemeenschap om een 
netwerk te bouwen van partners die het programma ondersteu-
nen en de families en het personeel respecteren.

•  Draag zorg voor een continuüm van zorg, onderwijs en diensten 
waarin gezorgd wordt voor een stabiele, ononderbroken onder-
steuning van kinderen en hun families voor, tijdens en na hun 
Head Start ervaringen. 

(Bron: Head Start Performance Standards)

Opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers
Voor Head Start geldt dat minstens 50% van de leidsters een 
bachelor moet hebben. Voor Early Head Start geldt die eis niet.  
Men probeert leidsters te vinden die zo goed mogelijk zijn, maar 
het is niet gemakkelijk om deze te vinden. 
Er zijn relaties met het Baltimore County Community College. 
Leerkrachten van dit college geven les op Kennedy Krieger aan  
de ouders. Studenten die de opleiding kinderopvang doen lopen 
stage op Kennedy Krieger. 

2. Ruimtes en materialen

Ruimtes
Naast een grote lesruimte voor de 
ouders is er een development 
room voor de kinderen. Alle 
kinderen maken gebruik van 
deze ruimte. De ruimte is groot  
en heeft verschillende afgeschei-
den hoeken met ontwikkelings-
stimulerende materialen voor de 
verschillende leeftijdsgroepen. 

Inrichting
De enige grote speelruimte die er is voor de kinderen, is met kastjes 
en dergelijke in hoeken opgedeeld. Het oogt gezellig maar wel vrij 
druk. Er is veel speelgoed en er is en groot aantal boeken. Er wordt 
veel gedaan met letters en woorden: op de meeste objecten staan 
zowel in het Engels als in het Spaans de woorden die er naar 
verwijzen. In de speelkamer nemen de boekenhoeken een 
belangrijke plaats in.

Materialen
Er zijn veel verschillende materialen zoals boeken, puzzels, maar 
ook klimmaterialen, keukentjes en constructiematerialen. Er is niet 
zo heel veel ruimte om het speelgoed ook werkelijk te gebruiken. 

Buitenruimte
Er is een buitenruimte met enkele speeltoestellen.

3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
In Kennedy Krieger is plaats voor 55 kinderen. Het gaat om 
kinderen die in een situatie van armoede verkeren. Alle kinderen 
komen uit zuidoost Baltimore. De grootste groep bestaat uit blanke 
Amerikaanse kinderen. Van de meeste kinderen is het Engels de 
moedertaal. Van een andere groep is Spaans de moedertaal.  
Het gaat veelal om kinderen van alleenstaande moeders, tiener- 
moeders, moeders zonder vaste woon- of verblijfplaats en  
moeders met alcohol- en drugsproblemen.

In 1996 heeft er een verandering van welzijnszorg plaatsgevonden 
waarin bepaald werd dat ouders van kinderen van zes maanden en 
ouder een sollicitatieplicht hebben. De ouders van wie de kinderen 
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Early Head Start bezoeken zijn bijna allemaal ouders die sollicite-
ren. Tegelijkertijd hopen de meesten dat ze nu nog geen baan 
zullen vinden; het is beter om eerst de opleiding, die ze ook bij 
Early Head Start krijgen, af te ronden om daarna kansrijker te zijn 
op de arbeidsmarkt. De cursussen die Kennedy Krieger aanbiedt, 
worden verzorgd door het Baltimore Community College. Het gaat 
om ESL (Engels als tweede taal) en om GED (equivalent van een 
high school diploma).

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Er is een wachtlijst. De kinderen/ouders die de opvang het meest 
nodig hebben krijgen voorrang. Het gaat dan vooral om gezinnen 
zonder vaste woon- of verblijfplaats, gezinnen die dreigen in deze 
situatie te raken en kinderen die uit huis zijn geplaatst.

Samenstelling van de groepen
De cursussen aan de ouders worden alle dagen gegeven, maar  
de kinderen zijn drie dagen per week op de opvang, als hun  
ouders er ook zijn. 
In de development room zijn verschillende gebieden gemaakt voor 
verschillende leeftijdsgroepen (drie leeftijdscategorieën). Er zijn 
steeds twee leidsters op zes kinderen, een hoge ratio dus. 

4.  De rol van ouders binnen het kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
Om een kind kansen te geven moet je de familie kansen geven, is de 
filosofie achter Head Start. Opvang van het kind en hulp aan de 
ouders gaan dus hand in hand. Ouders hebben veel zeggenschap. Er 
wordt in de doelen en het programma steeds gesproken van ‘family’ 
in plaats van ‘ouders’ omdat kinderen soms ook worden opgevoed 
door een tante of grootouders. 
In de Early Head Start-reglementen staat dat er een policy committee 
moet zijn op iedere Early Head Start locatie. Dit is een oudercommis-
sie die veel zeggenschap heeft. Ze hebben zeggenschap op het gebied 
van personeelsbeleid, budget en andere zaken. De jaarlijkse 
begroting moet door hen worden goedgekeurd. Volgens de directeur 
van het dagverblijf zijn de ouders ‘dol op de macht die ze uitoefenen’. 
Dat komt, zegt ze, omdat het een groep is die verder in de maatschap-
pij juist zo machteloos is. Daarnaast is het zo dat ouders ook echt 
geholpen worden om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van 
hun kind. Voor veel van deze ouders is dat niet iets dat van nature 
aanwezig is. 

Aanpassing aan de werktijden van ouders
Het woord ‘werktijden’ is niet van toepassing, het gaat hier om 
lestijden. Verreweg de meeste ouders verrichten geen betaalde arbeid 
of hebben een dusdanig klein baantje dat ze daarmee niet in het 
levensonderhoud van henzelf en hun kind kunnen voorzien. De 
ouders volgen dus onderwijs om uit deze situatie te komen. Ouders 
zijn per definitie zeer betrokken bij de opvang van hun kind, omdat 
opvang van het kind en onderwijs aan de moeder hand in hand gaan. 
De kinderen zijn er alleen als de moeder er ook is. Het gaat om een 
aantal volledige dagen per week. Gedurende de dag zijn er ook 
momenten waarop de moeder met het kind speelt. Dit model wordt 
het family center model genoemd.
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De opvangtijden (9.00 tot 15.00 uur) zijn gekozen zodat het voor 
moeders en kinderen zinnig en prettig is. Om de ouders ter wille te 
zijn, is naast de opvang en het onderwijs ook het vervoer naar het 
kinderdagverblijf gratis, evenals het ontbijt.

Activiteiten en informatie voor ouders
Er is heel veel informatie voor ouders. De informatie die in het 
dagverblijf hangt, is vooral gericht op een goede leef- en opvoe-
dingsstijl. Uit de informatie blijkt wel hoe groot de problemen zijn 
die deze ouders tegenkomen. Er is informatie over het belang van 
geen alcohol en drugs tijdens de zwangerschap, er zijn posters 
waarop staat dat drugs en het opvoeden van een kind niet 
samengaan, posters met daarop de mededeling dat wapens niet 
thuishoren in de omgeving van een kind, er hangt informatie over 
veiligheid, het belang van gezond eten, enzovoort. Er zijn veel 
folders, brochures, telefoonnummers die de ouders aanmoedigen 
om hulp te zoeken en hen de weg wijzen naar allerlei instanties. 
Het gaat dan bijvoorbeeld ook om hulp bij financiële problemen en 
bij relatieproblemen. ‘Zorg voor het kind’ wordt dus breed opgevat. 

Daarnaast wordt een keur aan cursussen voor ouders aangeboden. 
Ze kunnen er hun high school equivalent halen en ze kunnen er 
leren hoe om te gaan met het opvoeden van hun kind. De kinderen 
zitten in het zelfde gebouw, dus ze mogen het geleerde bij hun 
eigen kind in de praktijk brengen. 

De informatie en ondersteuning is geen overbodige luxe. Volgens 
Gayne, het hoofd van deze locatie, ontbreekt het een aanzienlijk deel 
van de ouders aan basale opvoedcompetenties. Veel van deze ouders 
zijn piepjong en hebben zelf ook geen goed voorbeeld gehad in het 
gezin waar ze opgroeiden. Velen hebben ook weinig sociale 
contacten. Ze moeten dus bijvoorbeeld leren hoe ze hun kindje vast 
moeten houden, dat knuffelen belangrijk is, dat kinderen speciale 
babymelk nodig hebben tot ze een jaar oud zijn, dat het eten 
fijngemalen moet worden, dat spelen met je kind belangrijk is, dat 
een kind een eigen bedje moet hebben en ’s avonds naar bed 
gebracht moet worden, dat regelmaat voor een kind prettig is, dat ze 
geen geweld dadige films moeten kijken als ze klein zijn.

Early Head Start heeft de ontwikkeling van het kind als doel, en 
volgt daarbij twee sporen. Ten eerste is er de directe nadruk op de 
ontwikkeling van het kind. Met activiteiten wordt getracht de 
ontwikkeling van het kind zodanig te stimuleren dat het zonder 
achterstand instroomt op school. Het tweede spoor is het verbete-
ren van de situatie van het gezin. Door het opleiden van de moeder 
(en soms ook vader), krijgt deze betere kansen op de arbeidsmarkt 
en kan een situatie van armoede doorbroken worden. Ook aan de 
ouderschaps- en opvoedingsvaardigheden van de ouders wordt 
gewerkt, waardoor het kind een beter leven krijgt. Zo leren ouders 
veel over het belang van rust, reinheid en regelmaat, een veilig 
huis, goede voeding, knuffelen, samen spelen, voorlezen en leren 
ze ook veel over het vermijden van schadelijke invloeden zoals 
geweld, drugs en alcohol. 
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Naast de cursussen die ouders krijgen heeft Early Head Start ook 
family advocates in dienst. Deze brengen bezoeken aan het huis 
van het gezin. Ze geven adviezen over veiligheid en helpen 
bijvoorbeeld druk uit te oefenen op huisbazen om de huizen veilig 
te maken.

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen 
Hét doel van Early Head Start is het bevorderen van de sociale 
competentie van de kinderen. Van de zeven doelen van Head Start 
zijn er vijf op het vlak van de sociale ontwikkeling, namelijk:
•  Het bevorderen van de emotionele en sociale ontwikkeling van 

het kind door middel van het aanmoedigen van het zelfvertrou-
wen, spontaniteit, nieuwsgierigheid en zelfdiscipline.

•  Een klimaat van succeservaringen en succesverwachtingen 
creëren voor het kind zodat het kind en de omgeving vertrouwen 
hebben in de toekomstige leermogelijkheden.

•  Het kind en de familie leren hoe ze op een positieve manier met 
elkaar kunnen omgaan.

•  In het kind en de familie een houding ontwikkelen van verant-
woordelijkheid tegenover de gemeenschap, en de gemeenschap 
aanmoedigen om de armen te betrekken bij het oplossen van 
problemen.

•  Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde van het kind en 
zijn familie.

•  Uit deze doelen blijkt hoe belangrijk de sociale doelen zijn. Ook 
blijkt er uit dat het kind wordt gezien als deel van de familie en 
de gemeenschap. De ontwikkeling van het kind staat niet op 
zichzelf maar kan alleen slagen als het onderdeel is van de 
ontwikkeling van de familie en de verdere gemeenschap.

Observeren
Er wordt veel aandacht besteed aan het uitvoeren van observaties, 
zowel van de ouder (moeder) als van het kind. Binnen Early Head 
Start is dat van belang vanwege twee redenen. Ten eerste worden 
de observatiegegevens gebruikt om het aanbod aan het kind en de 
ouder verder vorm te geven en ten tweede worden de gegevens 
gebruikt om de resultaten van het gehele programma stelselmatig 
te evalueren. Observatie gebeurt dus met standaardinstrumenten 
en zeer frequent. Ouders en kinderen zijn verplicht om aan deze 
evaluaties deel te nemen. Binnen de observaties (de lijsten zijn zeer 
uitgebreid) krijgen sociale aspecten het meeste gewicht. Daarnaast 
worden ook de fysieke en talige ontwikkeling gevolgd.
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Doorgaande lijn
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van Head Start en in 
mindere mate ook naar Early Head Start. Uit het onderzoek blijkt dat 
kinderen die vanaf het begin in Early Head Start zitten en binnen dat 
programma blijven tot ze naar Kindergarten gaan, daar op hetzelfde 
niveau binnenkomen als hun kansrijkere leeftijdgenoten. De 
effectiviteit van Early Head Start en Head Start wordt door weinige 
betwist.

In het geval van Kennedy Krieger valt op dat de sociale doelen 
belangrijk zijn, maar dat er ook veel aandacht is voor de cognitieve 
ontwikkeling. Early Head Start geeft de kinderdagverblijven die 
onder haar regime vallen de keuze uit een aantal curricula. Die zijn 
allemaal vrij strikt en schools met duidelijke ontwikkelingsdoelen. 
Kennedy Krieger gebruikt het creatieve curriculum.

Dagschema
Het dagschema is vrij strak en ziet er als volgt uit:

8.00-9.00:  moeder en kind worden opgehaald met de schoolbus
8.30-9.30:  ontbijt voor moeder en kind
9.15-10.00:   moeder en kind gaan naar de development room waar ze 

onder begeleiding samen wat kleine activiteiten doen, 
bijvoorbeeld een boekje voorlezen 

10.00:   voor de moeders het begin van de cursus in de cursus-
ruimte (meestal GED)

10:00:   voor de kinderen het begin van het activiteitenprogramma
12.00:  lunch voor moeders en kinderen samen
12.30:   rusttijd voor de kinderen, begin van het volwassenen 

onderwijs voor de moeders (oudervaardigheden en 
opvoedingsvaardigheden)

13.30:  kinderen beginnen weer met activiteitenprogramma
15.00:  kinderen en hun moeders gaan weer naar huis

Early Head Start Kennedy  
Krieger inspireert!

‘Empowering the child  
by empowering the family’

Kennedy Krieger is in veel opzichten het tegendeel van Radcliffe. 

Hier gaat het juist om een kansarme populatie die men veel kansen 

moet bieden. De manier waarop dat in Kennedy Krieger gebeurt,  

is bijzonder en vergaand. Ouders die normaal de weg naar de 

kinderopvang niet zouden vinden en van wie de kinderen gevaar 

lopen om met een ernstige achterstand aan hun schoolcarrière te 

beginnen, worden betrokken bij de opvang en opvoeding van hun 

kind. Het gezin wordt geholpen door een combinatie van cursussen 

voor de ouder, opvoedingsondersteuning en de ontwikkeling van 

het kind. De ontwikkeling van de ouder en die van het kind gaan 

hier dus hand in hand. Het kinderdagverblijf geeft het gezin veel 

meer dan alleen opvang van het kind. Informatie over voeding en 

veiligheid, hulp bij het zoeken naar een ander huis, cursussen die 

de kans op goed en betaald werk vergroten, opvoedingsonderste-

uning en een sociaal vangnet behoren tot het pakket dat Kennedy 

Krieger de ouders biedt. Ouders worden gewezen op hun verant-

woordelijkheid in de opvoeding van het kind, en tegelijkertijd wordt 

hen een helpende hand geboden. De combinatie van hulp aan 

ouder en kind, op een manier die goed is afgestemd, levert veel 

goeds op.
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Zweden 
Achtergrondinformatie 
De kinderopvang heeft een lange geschiedenis in Zweden en dat 
werpt zijn vruchten af. Het gebruik van de kinderopvang vanaf één 
jaar is een algemeen bekend fenomeen en circa 97% van de 
kinderen gaat ook vanaf die leeftijd naar een vorm van kinder-
opvang. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang: de 
voorschool, de open voorschool en de thuisopvang. De voorscholen 
hebben twee taken. Het is een plek waar kinderen zich kunnen 
ontwikkelen en waar ze worden uitgedaagd en daarnaast stelt het 
ouders in staat om zorg en arbeid te combineren. Elk jaar zijn er 
meer kinderen die naar de voorschool gaan. Vooral de midden-
klasse waardeert deze Zweedse verworvenheid enorm; maar  
ook de andere groepen maken er steeds meer gebruik van.
Elk kind heeft recht op minimaal drie uur per week opvang,  
ook als ouders werkeloos zijn. De maximum toelage is 1200 kronen 
(ongeveer 120 euro) voor het eerste kind per maand. 

De voorschool lijkt op het eerste gezicht weinig schools. Kinderen 
volgen geen vaste activiteitencyclus of duidelijk curriculum. Ze 
krijgen heel veel vrijheid in het bepalen waar ze mee willen spelen 
of welke activiteit ze willen uitvoeren. Er wordt niet expliciet 
gewerkt aan de vergroting van de taalvaardigheid of beginnende 
gecijferdheid. Men vindt het Nederlandse idee van voorscholen en 
VVE-programma’s te schools. Wel is er een ‘curriculum’ dat 
landelijk is vastgesteld en dat door iedereen ‘gebruikt’ wordt. Dit 
wordt breed gedragen, vooral omdat het zo algemeen is dat 
iedereen zich er in kan vinden en omdat er geen activiteiten in 
worden voorgeschreven. Onlangs is echter besloten om het 
curriculum aan te passen met wat meer nadruk op rekenen en taal. 
De reden is dat Zweedse leerlingen internationaal gezien blijkbaar 
niet goed scoren op reken- en taaltesten. De leerkrachten die wij 

hebben gesproken vinden deze grotere nadruk op rekenen en taal 
spijtig, maar denken niet dat het hun werkwijze zal bepalen. In de 
praktijk is overigens merkbaar dat het personeel zo goed geschoold 
is dat ze spelenderwijs wel degelijk werken aan beginnende 
geletterdheid en gecijferdheid. 

Het is lastig om goed onderwezen personeel te krijgen. De oplei-
ding tot pedagogisch medewerker is op universitair niveau en duurt 
drieënhalf jaar. Met het nieuwe curriculum zijn leidsters verplicht 
extra cursussen taal en wiskunde te volgen.

Onderstaand verslag over Zweden is gebaseerd op een bezoek aan 
twee kinderdagverblijven, Forskola Stella Nova en Förskola 
Talgoxen, beide in Stockholm. Daarnaast hebben we een gesprek 
gehad met medewerkers van Skolverket over de sociale functie van 
de kinderopvang. 
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Förskola Stella Nova

1. Het kinderdagverblijf

Situering
Förskola (Voorschool) Stella Nova is gelegen in een buitenwijk van 
Stockholm, genaamd Hallonbergen. De voorschool bestaat uit de 
onderste woonlaag van een flatgebouw, met aangrenzend een 
speelplaats voor de kinderen. Hallonbergen is een wijk met 
voornamelijk migrantengezinnen.
Nevelle Harper, de directeur van de voorschool, is een bevlogen 
Australiër die al op verschillende voorscholen gewerkt heeft maar 
in Stella Nova de mogelijkheid ziet om een voorschool te maken die 
écht voldoet aan wat hij wil.

Het kinderdagverblijf als deel van een groter geheel
Stella Nova is een buurtcrèche. Het is belangrijk om goede 
contacten te onderhouden met de gehele wijk en met andere 
voorzieningen in de buurt. De kinderen van Stella Nova, hun 
families, de leiding en de families van kinderen die hier vroeger 
zaten vormen samen een hechte groep. De visie is dat een voor-
school een microkosmos is, die de maatschappij weerspiegelt.

Visie op het kind en de kinderopvang
Kinderopvang wordt in Zweden heel belangrijk gevonden. Toen 
veel andere landen migranten aantrokken om aan voldoende 
arbeidskrachten te kunnen komen, investeerde Zweden in het 
aanboren van de thuiszittende moeders. Kinderopvang is dus 
ontstaan uit noodzaak; ouders gingen beiden vaak voltijds werken 
en dus was er goede opvang voor de kinderen nodig. De overheid 
heeft altijd fors geld geïnvesteerd waardoor de opvang ook écht van 
goede kwaliteit is. Er is goed opgeleid personeel en er is plaats voor 
elk kind. Goede kinderopvang is in Zweden een vanzelfsprekend-

heid. De gehele maatschappij is doordrongen van het nut van 
kinderopvang. Dit is de plek waar ze leren, waar ze spelen, waar ze 
samen zijn, waar ze democratisch gezinde, sociaalvoelende 
Zweden worden. 

Opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers
In de voorscholen in Zweden, en dus ook in Stella Nova, werken 
veel leerkrachten met een universitaire pedagogische opleiding.  
Op elke groep werkt minstens één zo’n leerkracht. De anderen zijn 
assistent. Zij hebben een high school diploma en worden on the job 
getraind terwijl ze verdere scholing volgen. Dat moet ook wel, want 
er is een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Er zijn in 
Stockholm vierhonderd vacatures voor gekwalificeerde leerkrachten. 
Men vindt het ook belangrijk om ouders van kinderen die op Stella 
Nova zitten of er gezeten hebben een kans te geven om (assistent-)
pedagogisch medewerker te worden. Momenteel zijn er vijf (ex-)
ouders van Stella Nova in dienst. Op basis van observatie zijn deze 
mensen uitgekozen en gevraagd om te komen werken. Zij worden 
intern opgeleid. 

2. Ruimtes en materialen

Ruimtes
Stella Nova is gebaseerd op de principes van Reggio Emilia.  
De meeste elementen van deze filosofie worden in deze  
voorschool zichtbaar doorgevoerd.

Inrichting
Stella Nova maakt gebruik van de gehele onderverdieping van een 
flatgebouw. Het is dus een gelijkvloers, smal en lang geheel, met 
heel veel aaneengeschakelde kamers en ruimtes. Men heeft 
geprobeerd er een zo open en tegelijkertijd spannend mogelijk 
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geheel van te maken. Er zijn nauwelijks deuren. Alle groepen staan 
met elkaar in verbinding en kinderen kunnen gaan en staan waar 
ze willen. Zo worden ze gestimuleerd om elke ruimte te ontdekken. 
Elke ruimte heeft ook een eigen sfeer en functie. Er zijn donkere en 
lichte kamers, kamers in verschillende kleuren, kamers om te 
schilderen en kamers om te verkleden. 
Het meubilair is laag. Op ooghoogte van de kinderen is van alles te 
zien: foto’s, werkstukken en portfolio’s van de kinderen. Het oogt 
erg vol.

Materialen
Er zijn heel veel verschillende materialen aanwezig en de kinderen 
kunnen overal bij. We zien verkleedkleren, allerlei soorten verf, 
kralen, stimulerend speelgoed, handpoppen, water, zand, oude 
spullen zoals fietswielen en stukken hout.

Buitenruimte
De buitenruimte is groot en overzichtelijk. Zoals ook op andere 
Zweedse kinderdagverblijven zijn de kinderen een groot deel van 
de dag buiten. Er wordt vaak buiten gegeten aan de vele picknick-
tafels. De buitenruimte is niet bijzonder spannend of mooi 
ingericht. Wel stond er op de agenda dat een aantal vaders tuintjes 
gaan aanleggen.

3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
Stella Nova is er voor de buurt; er zitten kinderen uit de multicultu-
rele wijk Hallonbergen. Verreweg de meeste kinderen op Stella 
Nova spreken van origine geen Zweeds.
Voor alle voorscholen in Zweden geldt trouwens dat kinderen uit de 
buurt voorrang krijgen. De voorschool moet een buurtvoorziening 
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zijn en dat is voor directeur Nevelle Harper een heel belangrijk 
uitgangspunt. Hij houdt er niet van als ouders uit andere wijken 
bewust voor zijn speciale kinderdagverblijf kiezen. We zijn een 
gewone voorschool voor een gewone wijk.

De förskola biedt plaats aan 111 kinderen en 22 stafleden. In 
principe zou er, wat wettelijke bepalingen over vierkante meters 
betreft, wel plek zijn voor driehonderd kinderen, maar men vindt 
het belangrijk dat de kinderen de ruimte hebben. 

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Er is geen wachtlijst voor bewoners van Hallonbergen, hoewel het 
een populair kinderdagverblijf is. Dat komt omdat Nevelle Harper 
veel minder kinderen in zijn verblijf heeft dan zou mogen, gezien 
de regels voor vloeroppervlak en personeel. Op die manier is er 
altijd een buffer en kan ieder Hallonbergens kind dat zich aan-
meldt meteen geplaatst worden.

Hoewel het belang van een voorschool in Zweden heel breed wordt 
gedragen, zijn er toch migrantenouders die niet gemakkelijk voor 
een voorschool kiezen. Zij vinden het soms beter om het kind  
thuis te laten opgroeien. Vanwege werk of studie of vanwege 
mond-tot-mondreclame kiezen ook deze ouders er echter steeds 
vaker voor om hun kind aan te melden bij een voorschool. Ze doen 
dat bij de gemeente, dus niet rechtstreeks bij een kinderdagverblijf. 
Op het aanmeldformulier kunnen ze een voorkeur aangeven en de 
gemeente vertelt hen vervolgens waar nog plek is. 

In principe zijn alle kinderen welkom op Stella Nova, ze vinden een 
kind niet gauw problematisch. Vanwege de hoge leidster-kindratio 
kan een kind veel aandacht krijgen. Als een kind nóg meer 
aandacht nodig heeft kan daar geld voor worden aangevraagd. Het 
gebeurt niet vaak dat een kind echt niet past op Stella Nova. In 

vijftien jaar is het twee keer gebeurd dat een kind verwezen moest 
worden naar andere opvang. De meeste kinderen gedijen zeer goed 
in Stella Nova. Het is ook een principekwestie: kinderen zijn zoals 
ze zijn en het probleem ligt bij de opvang, niet bij het kind. Ieder 
kind hoort welkom te zijn. 

Samenstelling van de groepen
De kinderen zijn tussen de één en zes jaar oud. Ze zitten in een 
leeftijdsgroep. Jaarlijks wisselen ze van ‘klaslokaal’ maar niet van 
leerkracht. De leerkrachten schuiven met de leerlingen mee het 
gebouw door.

4.  De rol van ouders binnen het kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
De staf van Stella Nova vindt het hun taak om ouders aan te 
moedigen hun kind naar Stella Nova te laten gaan. Men neemt dan 
ook een actieve houding aan als het om het betrekken van ouders 
gaat, al voor de kinderen naar de voorschool gaan. 
Op deze manier zijn ouders en andere familieleden vanaf het begin 
al heel betrokken bij de voorschool. Nevelle praat liever over 
‘familie’ dan over ‘ouders’ omdat het bij de meeste kinderen gaat 
om allerlei familieleden die het kind opvoeden: moeders, vaders, 
oma’s, opa’s, nichten, oudere broers en zussen, de buurvrouw.
Van de ouders wordt ook betrokkenheid verwacht. Hen wordt al 
aan het begin gevraagd of ze willen nadenken over de manier 
waarop ze betrokken willen zijn; er is een hele lijst met mogelijk-
heden waaruit ze kunnen kiezen. Er zitten activiteiten bij die 
tijdrovend zijn maar er zijn ook kleinere taken. De familie heeft het 
recht te participeren in allerlei zaken, bijvoorbeeld sollicitatie-
gesprekken met nieuw personeel, studiebezoeken en het onder- 
houden van de internationale contacten. Daarnaast zijn er taken 
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als het onderhoud van speelgoed, het helpen bij creatieve  
activiteiten of het organiseren van familiebijeenkomsten. Er is ook 
een ouderraad, hier family committee genoemd, die uit een vaste 
groep ouders c.q. familieleden bestaat. Deze groep komt eens per 
zes weken bijeen om over alle zaken die de voorschool aangaan te 
spreken. Er zijn geen geheimen voor de ouders: alle informatie is 
voor hen beschikbaar, ook financiële en personele informatie. Dat 
betekent ook dat er nooit een informatievoorsprong is van sommige 
ouders of van het personeel: alle informatie gaat tegelijkertijd naar 
iedereen. Een kwestie van principe. Ouders mogen overigens niet 
meebeslissen: het beslissen hoort bij het betaalde personeel, vindt 
Nevelle Harper. Het belangrijkste leidende principe hierbij is dat 
Stella Nova er is voor het kind en zijn hele familie, en dat de familie 
altijd welkom is. “Stella Nova is van ons allemaal”. Dat betekent 
ook dat familieleden in principe altijd welkom zijn, dat hun cultuur 
en gewoonten gerespecteerd en gewaardeerd worden, dat hun 
foto’s op Stella Nova te vinden zijn en dat de ruimtes van Stella 
Nova vol hangen met informatie voor ouders over het werk van hun 
kinderen. Ieder half jaar krijgen ouders een uitgebreide agenda met 
alle activiteiten.

Respect voor ouders en familie betekent volgens Nevelle Harper 
ook dat er geen opvoedcursussen of iets dergelijks worden 
gegeven, en ook dat er geen informatie hangt over wie je kunt 
bellen bij alcoholproblemen en dat soort dingen. “Het geeft het 
verkeerde signaal: alsof wij beter weten hoe je moet opvoeden  
dan de familie. We gaan er van uit dat ouders het gewoon goed 
doen. En anders voeren we wel gesprekken met ze of wordt er 
professionele hulp bij gehaald,” aldus Harper. 

Om te zorgen dat ook migrantenfamilies en hun kinderen zich thuis 
voelen (25% van de kinderen is moslim) wordt aan alle feestdagen 
aandacht besteed. 

Aanpassing aan de werktijden van ouders
Vrijwel alle Zweedse kinderen gaan vanaf hun eerste verjaardag 
naar de voorschool. Het overgrote deel van de kinderen gaat ook 
vijf dagen per week: er zijn zelfs geen parttime plekken beschik-
baar. De meeste ouders werken voltijds (met overigens veel vrije 
dagen voor ouderschapsverlof en ander verlof) en daar is de 
voorschool op aangepast. Maar ook ouders die in deeltijd werken 
brengen hun kinderen meestal toch elke dag naar de voorschool. 
Voorschool is namelijk goed voor je kind, is de heersende mening, 
en regelmatige opvang in een groep die elke dag het zelfde is, is 
ook een goede zaak.
De openingstijden zijn van 6.30 tot 18.00 uur. De kinderen ontbijten 
en lunchen op de voorschool. Stella Nova heeft een kok in dienst 
die dagelijks vijf verschillende maaltijden kookt. 
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Activiteiten en informatie voor ouders
Al vanaf de intake worden ouders actief betrokken. Stella Nova 
begrijpt dat het voor veel ouders een heel grote stap is om naar de 
voorschool te komen. Er wordt dan ook heel veel gedaan om te 
zorgen dat ouders en kind zich zeer welkom voelen en om de 
overgang van thuis naar school voor ouders en kind te vergemak-
kelijken. Eerst vindt een uitgebreid intakegesprek plaats bij de 
ouders thuis. Daar wordt wat verteld over Stella Nova maar veel 
meer nog wordt er geluisterd naar de vragen die ouders hebben en 
wordt geprobeerd hun eventuele angst te doen verdwijnen. Daarna 
volgen meer huisbezoeken, om kind en ouders te leren kennen. 
Niet alleen Nevelle Harper of een leerkracht gaat de ouders 
bezoeken, maar ook de mentor. De mentor is een kindje uit een 
oudere groep dat zich zal ontfermen over de nieuweling.

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
Kinderen worden gezien als zelfstandige en mondige leden van de 
gemeenschap, met eigen wensen en verlangens. De totale ontwik-
keling van het kind – als individu, als lid van de groep en als lid 
van de grotere gemeenschap – staat centraal. Kinderen krijgen al 
vroeg veel mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Ze worden 
overal bij betrokken, bijvoorbeeld bij de komst van een nieuw 
kindje in de groep. De kinderen van de voorschool worden 
voorbereid op de komst van de nieuweling. Dit gebeurt door 
gesprekken maar ook door een welkomstposter die de kinderen 
maken en in de groep ophangen. Kinderen kunnen zo al tegen het 
nieuwe kindje praten en kusjes geven. De mentor (zelf een jong 
kind) mag een welkomstboekje samenstellen. Hij/zij maakt foto’s 
van de voorschool, van de welkomstposter, van de leidsters, van 
zichzelf en stopt daar ook de foto’s van de intake bij het kind thuis 

bij. De foto’s worden gelamineerd en samen gebonden tot een 
fotoboekje dat door het nieuwe kind kan worden vastgepakt en met 
de familie bekeken.

Dat kinderen al vroeg veel verantwoordelijkheden krijgen en zelf 
van alles mogen uitproberen, blijkt ook uit de inrichting van de 
ruimte. Op allerlei lage plekken staan kleurrijke kralen en 
steentjes. Slikken de kleine kinderen dat niet in? Nee, ze proeven 
het misschien en spugen het dan weer uit. Zo leren ze zelf wat 
eetbaar is en wat niet. Zo hangen er ook foto’s van kinderen met 
verf en kwasten in hun mond. De verf is niet giftig en het is een 
belangrijke fase: dit is de manier waarop éénjarigen de wereld 
ontdekken. Buiten zijn vijfjarigen met stukken hout, spijkers en 
hamers in de weer. Over splinters of eventuele blauwe duimen 
wordt niet gezeurd: kinderen leren alleen iets als ze (met hulp)  
zelf de kans krijgen om hun wensen te volgen en zo de wereld te 
ontdekken. De tweejarigen scheppen hier zelf hun eten op, smeren 
hun boterhammen en ruimen ook hun bord weer op. Er mag 
geknoeid en gekliederd worden. Wel is er steeds hulp van het 
personeel en van de oudere kinderen. 

Kinderen kunnen mentor worden (ze mogen zelf aangeven of ze dat 
willen en wanneer), ze denken mee over allerlei zaken, ze hanteren 
het fototoestel om welkomstboekjes te maken, ze leiden gasten 
rond (zo worden wij rondgeleid door de vijfjarige Olette die een 
beetje Engels spreekt) en ze helpen jongere kinderen. Ze leren zich 
verantwoordelijk te voelen voor de gang van zaken op de voor-
school en voor hun medeleerlingen. In Zweden is men er van 
overtuigd dat deze manier van met elkaar omgaan zorgt voor 
sociale burgers voor wie sociale participatie, verantwoordelijkheid 
en samenwerking de gewoonste zaak van de wereld is. 

Een mooi voorbeeld van de invloed die kinderen krijgen is het 
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eindgesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen de leerkrachten van 
Stella Nova, de familie en het kind. Er komen vragen aan de orde 
als: Wat vond je leuk aan je verblijf hier? Wat heb je hier geleerd? En 
wat zouden wij anders kunnen doen om het hier nog beter te 
maken? Maar ook: Wat zouden we over jou kunnen vertellen aan je 
nieuwe school? Wat wil je dat we over je vertellen? Wat zullen we 
meegeven van je werkjes? Wat verwacht je van je nieuwe school? 

De leidende principes en waarden van Stella Nova zijn in de hele 
omgeving van de school zichtbaar. Ze bepalen de inrichting, de 
organisatie, de omgang met elkaar, de buurt en ouders en de 
activiteiten. De leidende principes waar het om gaat zijn: open-
heid, betrokkenheid, diversiteit, pluraliteit, onderzoek, communi-
catie en verandering. En de leidende waarden zijn: vriendschap, 
samenwerking, helpen, respect en vertrouwen op elkaar. 
De volwassenen zijn er alleen om ervoor te zorgen dat kinderen 
zelf groeien. Je moet in een kind geloven, laten leren door te laten 
doen en op school de mogelijkheden bieden. 

Verder werkt men in Stella Nova, evenals in alle andere Zweedse 
kinderdagverblijven, volgens het landelijke pedagogische curricu-
lum. Dit wordt vooral gebruikt als naslagwerk om naar terug te 
grijpen en te zien waar de voorschool voor staat. 

Men gaat uit van de interesse van de kinderen. De pedagoog gaat 
daarnaar op zoek. Er wordt gepraat en uiteindelijk is het de 
pedagoog die de selectie maakt wat betreft thema’s voor projecten. 
Alles wordt, onder andere ten behoeve van reflectie, gedocumen-
teerd in een eigen boek. Het gaat daarbij om de verhalen van de 
kinderen over wat er is gebeurd, weergegeven met illustraties. Dit 
boek wordt uiteindelijk eigendom van de familie. 

Observeren

Stella Nova werkt volgens de principes van Reggio Emilia.  
De zichtbare aspecten hiervan zijn:
•   uitnodigende materialen die voor het grijpen liggen
•  materialen die nog van alles kunnen worden en die de fantasie 

prikkelen
•  kleurrijk materiaal
•  zichtbaar maken van het proces
•  portfolio’s en foto’s op allerlei hoogtes
•  lichtbakken en spiegels
•  atelier
•  per groep een teacher en een assistent (enigszins vergelijkbaar 

met de pedagogista en de atelierista)



40 Inspiratie over de grens

Doorgaande lijn
Er wordt om meerdere redenen niets 
rechtstreeks aan de scholen verteld. Ten 
eerste zijn de scholen van mening dat 
echte scholing pas begint bij zes jaar (er is 
geen interesse in wat er voor die tijd 
gebeurd) en ten tweede wordt de informa-
tie ook weleens verkeerd gebruikt. Er zijn 
wel gesprekken met de familie in de 
periode van vertrek en het dagverblijf 
brengt ouders in contact met andere 
ouders waarvan het kind naar dezelfde 
school gaat. Overigens wordt het contact 
met de ouders ook voortgezet nadat het 
kind bij Stella Nova is vertrokken. 

Dagschema
Er wordt geen strikt dagschema gehan-
teerd. Men volgt het kind. Er zijn wel 
duidelijke eet- en rusttijden.

Förskola Stella Nova inspireert!

Geef kinderen verantwoordelijkheden

Kinderen worden in Zweden, en zeker ook in Stella Nova, serieus genomen. Ze mogen veel, 

heel veel, zelf uitproberen. Daarbij helpen de ouderen de jongere kinderen. Men is er van 

overtuigd dat dit ervoor zorgt dat de kinderen opgroeien tot sociale, hulpvaardige mensen die 

respect en zorg voor anderen hebben, dat ze democratische waarden als vanzelfsprekend 

zullen beschouwen, dat ze zelfvertrouwen hebben en zelfredzaam zijn. In de praktijk blijkt dat 

bijvoorbeeld uit de inrichting. Op allerlei lage plekken staan materialen die wij zouden 

beschouwen als gevaarlijk voor kleine kinderen. Kralen, steentjes, stukjes glas, potjes verf. 

Slikken de kleine kinderen dat niet in? Nee, ze proeven het waarschijnlijk en spugen het 

daarna uit. Zo leren ze zelf wat eetbaar is en wat niet. Buiten spelen vijfjarigen met stukken 

hout en spijkers. Ze zijn er vol overgave mee bezig. Het idee is: kinderen leren alleen iets als 

ze (met hulp) zelf de kans krijgen om hun wensen te volgen. Dit staat in contrast met de 

situatie in veel andere landen waar een grote nadruk ligt op veiligheid, die wel eens ten koste 

gaat van het speelgenot en de creativiteit van kinderen. 

De eigen verantwoordelijkheid van het kind blijkt ook uit de rollen die het kind krijgt 

toebedeeld. Een kind van vijf kan mentor zijn van een nieuw kindje dat net binnenkomt. Een 

kind is vanzelfsprekend aanwezig bij zijn eigen eindgesprek en beslist mee over welke 

informatie mee gaat naar de basisschool. Kinderen helpen mee in het verwelkomen van een 

nieuw kindje, door op huisbezoek mee te gaan en mentor van het kindje te worden. Dit werkt 

prima; kinderen voelen zich betrokken en kunnen op jonge leeftijd al veel zelf.

Zorgbreedte

Op Stella Nova vinden ze een kind niet gauw problematisch; vrijwel alle kinderen passen 

binnen de opvang die hier geboden wordt. In vijftien jaar is het twee keer gebeurd dat een 

kind verwezen moest worden naar andere opvang. Op Stella Nova vinden ze het ook een 

principekwestie: kinderen zijn zoals ze zijn en het probleem ligt bij de opvang, niet bij het 

kind. Ieder kind hoort welkom te zijn. Dit blijft niet alleen bij woorden maar krijgt ook 

werkelijk gestalte in de praktijk.
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Förskola Talgoxen 

1. Het kinderdagverblijf

Situering
Förskola Talgoxen is gelegen in het mooie, ruim opgezette groene 
Haninge, een gemeente net buiten Stockholm. Het is een buurt 
waar veel welgestelde tweeverdieners wonen. 

Het kinderdagverblijf als  
deel van een groter geheel
Het kinderdagverblijf wordt gezien als een heel belangrijke plek 
voor kinderen. Bijna alle Zweedse kinderen gaan er naartoe, en ze 
gaan (bijna) allemaal fulltime. Dat heeft ook te maken met de 
bekostiging: ook parttime werkende ouders hebben recht op een 
volledige plaats. Omdat alle kinderen naar de voorschool gaan zijn 
er geen voorzieningen die we in andere landen wel zagen, zoals 
stay and play-sessies en dergelijke, en hoeft ook niet extra te 
worden ingezet op werving. Binnen de voorschool kan worden 
gespeeld, geslapen en wordt goed gegeten. Er is wel veel contact 
met de basisscholen in de buurt.

Visie op het kind en de kinderopvang
Directrice Johanne Hult staat sinds anderhalf jaar aan het hoofd 
van de voorschool. Met haar komst is een begin gemaakt met het 
werken vanuit de uitgangspunten van Reggio Emilia, aangepast 
aan de eigen populatie. Kinderen worden gezien als verantwoor-
delijke medemensen die je heel serieus moet nemen.
De kinderopvang wordt gezien als een heel belangrijk onderdeel 
van het leven van een kind, als de best mogelijke dagbesteding, 
als een goede ontwikkelingsmogelijkheid en als een goede 
voorbereiding op het schoolse leven erna.

Opleidingsniveau van de  
pedagogisch medewerkers
Op Talgoxen werken leidsters met een universitair opleiding van 
drie jaar. Daarnaast zijn er assistenten. Interne training en 
bijscholing is belangrijk en leidsters volgen cursussen aan het 
Reggio Emilia Instituut in Stockholm. Daarnaast vindt collegiale 
ondersteuning en coaching plaats. De leerdoelen worden 
individueel bepaald. 
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2. Ruimtes en materialen

Ruimtes
Talgoxen heeft een ruime binnenruimte. Het voordeel daarvan is 
dat kinderen na een activiteit niet meteen hoeven op te ruimen; de 
spullen kunnen blijven liggen. Er is ruimte voor een verfhoek, een 
boekenhoek, een waterhoek, een lichttafelhoek, een verkleed-
ruimte en zo zijn er nog vele andere stations waar kinderen terecht 
kunnen. 

Materialen
In de ruimtes zijn verschillende stations gemaakt zoals een atelier 
en een bouwhoek waar uitdagende, kleurrijke materialen liggen 
om mee aan de slag te gaan. De hoeken zijn zo ingericht dat 
kinderen wel in contact (moeten) komen met de materialen én met 
elkaar. Kinderen kunnen zelf kiezen in welke hoek ze aan de slag 
gaan. In de stations is plek voor kleine groepjes zodat kinderen zelf 
(samen) aan de slag kunnen gaan. Naast het aanbieden van de 
stimulerende materialen wordt er tegelijkertijd ruimte en rust 
geboden om kinderen zelf dingen te laten ontdekken en uit te 
proberen. 

Buitenruimte
Talgoxen heeft een enorme, bosrijke buitenruimte waar kinderen 
vrij kunnen bewegen en spelen. Het is er heuvelachtig, er zijn 
paadjes en bosschages om te verstoppen. De ruimte buiten biedt 
veel mogelijkheden voor kinderen om zich even terug te trekken, te 
spelen of op ‘ontdekkingstocht’ te gaan. Toch is het voor de 
leidsters mogelijk om alle kinderen in de gaten te houden. Er zijn 
weinig speeltoestellen aanwezig. Daarentegen ligt er bijvoorbeeld 
wel een grote boomstam om overheen te klauteren of te lopen en 
biedt de natuurlijke omgeving veel mogelijkheden om zich al 
spelend te ontwikkelen.

Inrichting
In de grote binnenruimte creëert men kleinere, intieme ruimtes 
door verschillende stations in te richten. Hierbij worden zoveel 
mogelijk de principes van Reggio Emilia gehanteerd. Dit is 
overigens nog niet in alle ruimtes het geval. Een centrale plek 
binnen is de eetzaal, waar de verschillende tafels netjes zijn 
gedekt, inclusief een vaas met bloemen erop. 
In de slaapruimtes liggen de kinderen op matrasjes op de grond.
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3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
Talgoxen heeft 93 kinderen in de leeftijd van één tot vijf jaar. Het 
gaat voornamelijk om kinderen uit de buurt. Aangezien het 
dagverblijf in een welgestelde wijk ligt, komen de meeste kinderen 
uit kansrijke milieus. Alle ouders betalen dezelfde prijs.

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
De reden dat ouders hun kind naar Förskola Talgoxen brengen is 
tweeledig. Enerzijds de mogelijkheid om zelf te kunnen werken, 
anderzijds om pedagogische redenen. Er zijn lange wachtlijsten. 
Kinderen die in de buurt wonen hebben de prioriteit. Johanne Hult 
geeft verder aan dat er voor ieder kind plek is in de groep, ook voor 
kinderen met een beperking. 

Samenstelling van de groepen
In principe zijn de kinderen verdeeld over twee groepen: een groep 
één- en tweejarigen en een groep drie- tot vijfjarigen.

4.  De rol van ouders binnen het  
kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk bij Talgoxen. Gelukkig zijn 
ouders van nature zeer betrokken, daar hoeft het kinderdagverblijf 
weinig aan te doen. Veel ouders helpen en geven het dagverblijf 
materialen die vervolgens worden gebruikt om mee te knutselen. 

Aanpassing aan de werktijden van ouders
De meeste kinderen komen vijf dagen in de week. Talgoxen is open 
van 6.30 uur tot 18.30 uur, maar de ouders zijn vrij om de kinderen 
te brengen of te halen wanneer zij dat willen. Vanwege het 
pedagogische doel van de voorschool moeten tussen 9.00 en 14.00 
uur in principe alle kinderen er zijn. Dan wordt er gewerkt en 
gespeeld in de zogenaamde stations die zijn ingericht. Voor 9.00 
uur en na 14.00 uur zijn de kinderen helemaal vrij om te doen en 
laten wat ze willen. Overigens is de mate van aanwezigheid niet 
bepalend voor de prijs die betaald wordt: iedereen betaalt de 
maximale toelage. Deze is overigens laag en landelijk bepaald.

Er is een mogelijkheid om te ontbijten op de voorschool. Tussen de 
middag bereidt een kok de lunch. Leuk om te zien is dat de 
kinderen zelf het eten opscheppen, samen eten samen en ook 
samen weer alles opruimen. Lukt het niet om zelf iets te snijden, 
dan moeten ze het eerst aan een ander vragen voor ze naar de 
leidster toe stappen.

Activiteiten en informatie voor ouders
Zoals al eerder gezegd zijn de ouders vanuit zichzelf enorm 
betrokken bij de voorschool. Er is ook een actieve ouderraad die de 
voorschool op verschillende fronten helpt. Daarnaast is er twee 
keer per jaar een ouderbijeenkomst waarbij wordt verteld hoe er 
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wordt gewerkt. Ook zijn er twee keer per jaar individuele contact-
momenten met de ouders. Samen met de ouders is een ontwikke-
lingsplan opgesteld en tijdens de gesprekken wordt de 
ontwikkeling van het kind besproken. Bij het laatste gesprek is het 
kind zelf ook aanwezig.

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
Het landelijke curriculum van Zweden uit 1998 (wat overigens op 
dit moment vernieuwd wordt) is inspirerend en leidend. Doelen 
van de voorschool zijn zelfstandigheid, zelf denken en zelf kiezen. 
Binnen de voorschool wordt geprobeerd om de uitgangspunten van 
Reggio Emilia toe te passen, maar dan wel aangepast aan de eigen 
populatie.

Observeren
De leidsters zijn vooral ondersteunend bezig: ze praten en spelen 
met de kinderen, observeren veel en springen in waar nodig. De 
leidsters zijn er niet om antwoorden te geven. Sterker nog, zij 
zullen eerder de vraag stellen en kinderen moeten zelf (samen) met 
het antwoord komen. De leidsters documenteren de observaties. 
Het gaat daarbij niet zozeer om het product, maar om het proces. 
Deze documentatie is niet alleen bedoeld voor het volgen van de 
kinderen door de leidsters, maar vooral ook voor de kinderen zelf. 
Het draagt bij tot zelfverzekerde kinderen.

Doorgaande lijn
Er zijn nauwe banden met de scholen in de buurt. Er zijn drie 
verschillende scholen waar de kinderen naar toe kunnen gaan als 
ze vijf jaar oud zijn, ter voorbereiding op de echte school. De 
leerkrachten van deze zogenaamde vervolgschool komen op 
Talgoxen om te kijken hoe het met de kinderen gaat. Niet alleen 
met betrekking tot de groep, maar ook individueel. De focus ligt 
daarbij op wat kinderen al kunnen. De leidsters van Talgoxen doen 
vaak een voorstel voor het maken van groepjes van kinderen voor 
deze scholen. 
Voor het kind de overstap maakt naar de school is er nog een 
afsluitend gesprek waar het kind ook bij aanwezig is. Er wordt 
besproken wat de school over hem of haar moet weten. Ook praten 
de leidsters met het kind zelf over verwachtingen die zij hebben.

Dagschema
Op maandag en vrijdag is er tijd om te plannen en te reflecteren door 
de leidsters. De kinderen zijn dan erg veel buiten. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag wordt er vooral veel gewerkt in kleine 
groepjes. Ook wordt het ‘leesgedrag’ van de vier- en vijf jarigen 
getest; kan het kind zijn of haar eigen naam lezen, weet het kind dat 
je van links naar rechts leest enzovoort. De test is niet zozeer bedoeld 
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ter beoordeling van het leesniveau van de kinderen, maar vooral om 
te kijken wat de leidsters moeten veranderen in hun aanpak. 
Om 7.30 uur wordt ontbijt geserveerd; van 11.00 tot 12.00 is er 

lunch. Van 9.00 tot 14.00 uur is het ‘pedagogische tijd’; alle 
kinderen moeten er dan zijn. Kinderen zijn heel vrij in hun keuze, 
er zijn zelden activiteiten voor de hele groep.

Förskola Talgoxen inspireert!

Door hoge kwaliteit is kinderopvang 
een vanzelfsprekendheid geworden

Dat kinderopvang in Zweden zo vanzelfsprekend is, is niet alleen te 

danken aan de individuele kinderdagverblijven. Gemeenten zorgen 

voor voldoende plaatsen en het recht op een opvangplaats binnen  

vier maanden na inschrijving; de staat zorgt ervoor dat er een goed 

curriculum ligt en dat kinderopvang betaalbaar is. Maar de  

kinderdagverblijven zelf doen ook veel. Door zeer goede opvang te 

bieden is kinderopvang een vanzelfsprekendheid geworden. In 

Zweden haalt vrijwel geen ouder het in zijn/haar hoofd om een kind  

na de eerste verjaardag thuis te houden. Er is consensus dat 

kinderopvang goed is voor een kind, dat het belangrijk en zelfs 

onmisbaar is. Niemand vindt het zielig voor kinderen dat ze vijf dagen 

per week naar de opvang gaan; integendeel. De opvang is dan ook van 

hoge kwaliteit. Er wordt veel geld aan besteed en dat is te merken.  

De pedagogisch medewerkers zijn hoog opgeleid en weten precies 

hoe ze kinderen moeten observeren en stimuleren. Het gaat vrijwel 

ongemerkt: zonder dat er een vast curriculum of activiteiten- 

programma is, zijn de pedagogisch medewerkers steeds bezig het 

beste uit ieder kind te halen, de kinderen een stapje verder te 

brengen. Ze sluiten daarin wel aan op de individuele interesses van 

ieder kind. De ruimtes en de materialen zijn mooi en spannend.  

Zo leuk als het op het kinderdagverblijf is, met zoveel mogelijkheden 

en zoveel aandacht, krijg je het als kind thuis niet. 

Inspirerend aan Talgoxen is ook de prachtige en avontuurlijke 

buitenruimte. Natuurlijk is er meer ruimte en meer natuur in  

Zweden, maar ook in Nederland zouden veel kinderdagverblijven  

de mogelijkheid hebben om hun buitenruimte natuurlijker,  

fantasierijker en uitdagender te maken. Er wordt veel gebruik 

gemaakt van gerecyclede materialen.

Het uitgebreid documenteren over wat een kind op het kinder- 

dagverblijf doet, hebben we ook op andere kinderdagverblijven in 

verschillende landen gezien. Ook op Talgoxen wordt gewerkt met 

foto’s van de kinderen en hun activiteiten. Die hangen overal en 

maken het leerproces zichtbaar voor de staf, de kinderen en de 

ouders. Het is goed voor de ouderbetrokkenheid en levert ook veel 

mogelijkheden op tot gesprekjes met het kind. De foto’s hangen 

veelal op ooghoogte van de kinderen. Ook wordt gewerkt met 

portfolio’s van ieder kind. Dit zijn boeken die door de kinderen op 

ieder moment gepakt mogen worden. Er staan foto’s in van thuis  

en van het dagverblijf, er worden werkjes ingeplakt en dingen 

ingeschreven, zowel door de ouders als door het dagverblijf.  

Zo groeit het boek met het kind mee.
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Groot-Brittannië
Achtergrondinformatie

In Groot-Brittannië bestaat een landelijk curriculum, genaamd 
EYES, dat door de kinderopvang wordt gevolgd. De ontwikkelings-
lijnen die daarin worden beschreven en de observatiepunten die 
worden aangegeven, laten voldoende ruimte voor eigen invulling. 

Twee van de drie bezochte voorschoolse voorzieningen liggen in 
Islington, één van de Londense deelgemeenten, borough genoemd. 
Deze boroughs hebben veel eigen beleid. De kinderopvang wordt 
voor een groot deel door hen betaald. Islington staat bekend als 
een deelgemeente waar veel aan onderwijs en kinderopvang wordt 
gedaan. Dat is ook duidelijk te merken bij ons bezoek. Wel geeft 
Islington daar weer een eigen draai aan. Ze hebben bijvoorbeeld de 
observatiepunten geconcretiseerd voor gebruik in hun kinderdag-
verblijven en scholen.

Onderstaand verslag is gebaseerd op een bezoek aan drie kinder-
dagverblijven in Londen: Golden Lane Children’s Centre, Mary 
Patterson’s nursery school en Paradise Park Children’s Centre. 

Golden Lane Children’s Centre

1. Het kinderdagverblijf

Situering
Het Golden Lane Children’s Centre is gelegen in Islington, een heel 
gemengde wijk aan de westkant van Londen. Er staan grote mooie 
huizen maar er zijn ook straten met minder goede woningen.

Het kinderdagverblijf als deel van een  
groter geheel
Golden Lane Children’s Centre is van oorsprong een klein kinder-
dagverblijf, maar sinds een jaar gevestigd in een nieuwe, grote 
Brede School Campus. Naast kinderopvang (baby’s en peuters van 
zes maanden tot drie jaar) en een nursery centre (kinderen van drie 
tot vijf jaar) is er een reception class (vijf tot zes jaar), een basis-
school en een special school (voor kinderen met speciale behoef-
ten). Deze brede opzet lijkt een ideale setting voor een goede 
doorgaande lijn. Helaas werkt dat in de praktijk niet zo. Lang niet 
alle kinderen die naar het dagverblijf en de nursery school gaan, 
hebben daarna een plekje op de basisschool in het kindcentrum. 
Bovendien worden de reception class en de basisschool ervaren als 
nogal ouderonvriendelijk en niet erg geïnteresseerd in de voor-
schoolse ervaringen en rapportages van en over het kind.

Men doet er veel aan om de hele buurt en álle kinderen te betrek-
ken, ook de kinderen die niet van deze dagopvang gebruik maken. 
Binnen het kinderdagverblijf zijn er daarom ook andere soorten 
opvang en activiteiten. Ten eerste is er met regelmaat een zoge-
naamde stay and play, waarbij ouders uit de buurt met hun 
kinderen kunnen komen spelen onder begeleiding. De kinderen 
kunnen er speelgenootjes ontmoeten en komen in contact met leuk 
en goed speelgoed terwijl de ouders informatie krijgen en leren hoe 



Een internationale verkenning van de sociale aspecten van educatieve en opvangvoorzieningen voor nul- tot vierjarigen 47

ze ‘goed’ met hun kinderen kunnen spelen. Dit zelfde bestaat ook 
voor child minders, onze gastouders. Ook voor hen zijn er stay and 
play-sessies. Daarnaast wordt er ook nog een extended stay and 
play aangeboden, waarbij tevens voor ontbijt gezorgd wordt. Ook 
zijn er cooking and eating-sessies waar ouders samen met hun 
kinderen komen koken. Ze leren hoe leuk het is om samen met 
kinderen te koken en hoe belangrijk het klaarmaken van een 
gezonde maaltijd is. 
Ouders krijgen ook een gratis training learning through play 
aangeboden, om hen te laten zien hoe belangrijk spel is. De eerste 
keer spelen de ouders met hun kinderen erbij en wordt er een film 
vertoond; de tweede keer is de bijeenkomst zonder kinderen om 
dieper in te gaan op de materie.
Sinds kort is er ook een pilot-project op zaterdag, speciaal bedoeld 
voor vaders met hun kinderen: vaders en spel. Ze leren er spelen 
met hun kind en leren er ook over het belang van betrokkenheid 
van de vader bij de opvoeding van het kind. 
Als ouders een training willen volgen, kan hun kind naar de 
crèche. Ouders kunnen elkaar ook ontmoeten in het  
bijbehorende café.

Visie op het kind en de kinderopvang
Kinderopvang is erg belangrijk voor een kind en dient van zeer 
goede kwaliteit te zijn. Het is van groot belang kinderen veelvuldig 
te observeren zodat aangesloten kan worden op hun individuele 
interesses en noden. Daarnaast is het belangrijk om voor early 
interventions te zorgen voor kinderen die dreigen uit te vallen. 
Kinderopvang moet voor iedereen toegankelijk zijn; sociale 
inclusie is belangrijk. Kinderopvang is geschikt voor kinderen 
ouder dan een jaar; het eerste jaar zijn kinderen beter af met 
één-op-één-aandacht.

Opleidingsniveau van de pedagogisch  
medewerkers
De opleidingen die leidsters hebben, heten NVG3 en NNEB A-level. 
Dit is vergelijkbaar met ROC SPW3. Daarnaast zijn er leidsters met 
een universitaire graad in early years development. Naast de 
opleiding is ook ervaring belangrijk om een baan te krijgen. Tijdens 
het werk worden de leidsters door hun coördinator opgeleid tot  
key workers. 

2. Ruimtes en materialen

Ruimtes
De ruimtes zijn groot en mooi. De ruimtes van de verschillende 
groepen staan met elkaar in verbinding door kruiptunnels voor de 
kinderen. Er is een mooie eetruimte.
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Inrichting
De inrichting is vrolijk en mooi. Er is veel ruimte om te spelen. De 
porfolio’s van de kinderen hebben een centrale plek. Er is veel te 
zien aan fotomateriaal op ooghoogte van de kinderen. 

Materialen
Er is veel materiaal aanwezig, maar het oogt niet rommelig. Er is 
veel mogelijkheid voor messy play, zo is er genoeg water, zand, 
steentjes, aarde, en nog veel meer voor handen. 

Buitenruimte
Er is een mooie buitenruimte met veel groen, verstopplekken en 
speeltoestellen.

3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
De populatie op het kindcentrum is zeer gemengd, in allerlei 

opzichten: kansrijke en kansarme kinderen, van oorsprong Engelse 
en migrantenkinderen, kinderen met special needs en kinderen 
met een normaal verlopende ontwikkeling. Er zijn zowel kinderen 
met special needs als met social needs. 

Er bestaat consensus over de onwenselijkheid van heel jonge 
kinderen in het kinderdagverblijf. Hoewel kinderen van ouders die 
het écht niet anders kunnen regelen welkom zijn vanaf een maand 
of zes (bijvoorbeeld van kleine zelfstandigen) wijst het personeel 
van Golden Lane de ouders er op dat het verstandiger is het kind 
pas vanaf tien tot twaalf maanden op de opvang te plaatsen. 
Kinderdagverblijven raden ouders aan om tot die tijd verlof te 
nemen (het kraam- en ouderschapsverlof in Engeland verschilt 
sterk per werkgever) of een gastouder te zoeken. Opvang van kleine 
baby’s in een groep vindt men niet ideaal aangezien baby’s veel 
persoonlijke aandacht nodig hebben.

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Golden Lane kent vier soorten kindplaatsen. Ten eerste zijn er de 
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marketed places: voor ouders van waar dan ook uit Londen die hun 
kind geplaatst willen hebben op Golden Lane, zij betalen daarvoor 
een fikse prijs. Daarnaast zijn er de plaatsen voor kinderen uit de 
buurt, de community places. De prijs die deze ouders voor hun kind 
betalen hangt af van hun inkomen, het is dus means tested. Dan 
zijn er nog speciale plaatsen voor kinderen die doorverwezen zijn. 
Het gaat hier om kinderen met gedragsproblemen of spraaktaal-
stoornissen, maar ook om kinderen die thuis in een onveilige 
situatie zitten omdat er huiselijk geweld, drankmisbruik of akelig 
verlopende scheidingen gaande zijn. De vierde soort plaatsen zijn 
bestemd voor de two-year pilot children. Dit zijn kinderen die kans 
lopen op een achterstand en daarom vanaf hun tweede jaar gratis 
tweeënhalve dag per week naar het kinderdagverblijf gaan.
Er zijn aparte wachtlijsten voor de verschillende categorieën; 
alleen voor de kinderen die een verwijzing krijgen en voor wie 
meteen opvang nodig is, bestaat geen wachtlijst.

Samenstelling van de groepen
Golden Lane werkt met verticale groepen, dat wil zeggen dat er 
twee leeftijdsgroepen zijn: nul tot drie en drie tot vijf. Men gelooft 
in het werken met verticale groepen. De kinderen leren elkaar 
helpen en het is voor de leidsters/leerkrachten ook beter want zo 
leren ze omgaan met verschillende leeftijdsgroepen. Tot twee jaar 
is de ratio één leidster op drie kinderen en tot drie jaar is de ratio 
één leidster op vier kinderen.

4.  De rol van ouders binnen het  
kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Daarnaast is het belangrijk om 
de gehele buurt te betrekken. Vandaar ook dat er zoveel verschil-

lende mogelijkheden worden geboden aan ouders. Een doel is het 
versterken van de familieband, en tegelijkertijd van de gemeen-
schapsband. 

Voor het kind wordt geplaatst, vindt een intakegesprek plaats bij de 
ouders en het kind thuis, met twee medewerkers. De ene – de 
toekomstige key worker – houdt zich met het kind bezig en begint 
vast met het opbouwen van een band, terwijl de ander (directielid) 
zich richt op het gesprek met de ouders. Bij het weggaan laat de key 
worker een koelkastmagneet achter met daarop haar foto, zodat 
ouder en kind zich met die foto vast kunnen voorbereiden op de 
eerste keer dat het kind naar het dagverblijf zal gaan.

Aanpassing aan de werktijden van ouders
In beide kindercentra in Engeland, komt het veel voor dat kinderen 
de opvang parttime bezoeken. Het is niet verplicht een voltijdse 
plaats af te nemen.

In het kindcentrum zijn peuterspeelzaal en kinderdagverblijf in 
feite geïntegreerd. Ouders die werken maken gebruik van opvang 
gedurende de hele dag. Voor deze kinderen is het dagverblijf van 
8.00 tot 18.00 uur open. Daarbinnen is sprake van een kerndag die 
duurt van 9.30 tot 15.30 uur. Gedurende die tijd vinden de activitei-
ten plaats. Kinderen die vanwege social needs naar het kinderdag-
verblijf gaan of van wie de ouders niet werken, maken meestal 
gebruik van deze kerndag. De prijzen zijn ook anders. Voor veel 
kinderen, vooral die met een verwijzing, is de kerndag gratis. 
Opvang buiten deze tijden kost wel geld. 

Ouders hoeven ‘s avonds niet voor een warme maaltijd te zorgen. 
Op de voorschool wordt gekookt voor hun kind. Daarbij wordt 
rekening gehouden met allerlei soorten (religieuze maar ook 
medische) dieetwensen.
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Activiteiten en informatie voor ouders
Ieder kind heeft een persoonlijk boek vol foto’s en verhalen. 
Tijdens het huisbezoek wordt hier al een begin mee gemaakt. 
Gedurende het verblijf op het dagverblijf vult het boek zich. Het 
boek is van groot formaat en ligt op ooghoogte voor de kinderen. 
Het kan door kinderen en ouders op elk moment worden ingekeken 
en vormt een verbinding tussen thuis en de kinderopvang. Ouders, 
kind en leidsters maken het boek samen.
Dat het voor kind en ouders een grote stap is om de overgang te 
maken van thuis naar het kinderdagverblijf, realiseren de leidsters 
zich. Ze proberen die overgang dan ook zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Naast het huisbezoek is er een wenperiode, die meestal 
een week of twee duurt. Elke dag blijft het kind een uurtje langer 
dan de dag ervoor. Ouders mogen er tijdens deze periode bij blijven 
als ze dat willen.

Viermaal per jaar zijn er ouderavonden. Er is een maandelijkse 
nieuwsbrief voor iedereen; daar staat veel informatie in voor zowel 
de ouders van de kinderen op het kinderdagverblijf als ouders die 
aan de stay and play willen meedoen.
Voor ouders worden ook allerlei cursussen aangeboden, zoals 
strengthening parents, strengthening communities, maar ook 
Engelse taal of een naaicursus.

In het bestuur van het kinderdagverblijf nemen bepaalde stafleden 
en ook ouders zitting. 

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
Hoewel er niet echt met een programma gewerkt wordt, volgt de 
voorschool wel de landelijke richtlijnen. Sociaal-emotionele 
aspecten zijn daarbinnen heel belangrijk. Kinderen leren onder 
andere veel over diversiteit, wat ook een logisch gevolg is van de 
zeer divers samengestelde groepen.

Observeren
De kinderen worden veelvuldig en systematisch geobserveerd. Ten 
eerste dienen de continue observaties om te bepalen wat een goed 
aanbod is voor het kind. Wat vinden kinderen leuk, interessant, 
zowel binnen als buiten? Door daar goed op te letten kun je het 
juiste speelgoed en de juiste interacties aanbieden.
Iedere key worker observeert zijn/haar kinderen regelmatig. De 
observaties worden samengebracht met de kennis die ze hebben 
over de ontwikkeling van kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. 
Op basis van de observaties maakt men per kind een plan over het 
aanbieden van nieuwe ervaringen en het uitbreiden van het spel en 
de ervaringen van het kind. 

De key workers houden verslagen bij met betrekking tot de 
persoonlijke, sociaal-emotionele, communicatieve, fysieke, 
communicatieve, talige, probleemoplossende, creatieve en 
narratieve ontwikkeling van elk kind. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van door de deelgemeente ontwikkelde richtlijnen  
die aangeven waar leidsters op moeten letten bij de observatie. 
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het centrale landelijke  
curriculum (EYFS).

Naast de continue observaties van ieder kind is er ook elke week 
een zogenaamd focuskind. Elke key worker observeert hetzelfde 
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kind en de resultaten worden besproken in de 
teamvergadering. Daarna worden de resultaten 
eens per kwartaal met de ouders besproken. 

Doorgaande lijn
Zoals al eerder genoemd heeft ieder kind een 
key worker, dit is voor hem/haar de vaste 
leidster. Iedere key worker heeft een groepje 
kinderen. De key worker is verantwoordelijk 
voor het contact met de ouders en doet de 
verslaglegging over het kind. Het kind houdt 
tot aan de basisschool dezelfde key worker.

Dagschema
In de activiteiten die worden aangeboden is 
het kind leidend: het kind bepaalt wat hij/zij 
wil doen. Ze noemen dit ook wel following the 
child´s agenda. Men is geen voorstander van 
een strikt programma. Alle kinderen hebben 
andere wensen en noden en geven die zelf heel 
goed aan. Het gaat er om daar op in te spelen.

Ieder kind zit in een basisgroep, maar het 
curriculum gaat over alle groepen. De 
activiteiten worden voor het grootste deel met 
kinderen van verschillende groepen samen 
uitgevoerd. Kinderen kunnen binnenlopen 
waar ze willen. Het binnenkomen, slapen en 
nog enkele activiteiten gebeuren wel op de 
eigen groep.

Er zijn vaste rustmomenten en eetmomenten. 
Een kok verzorgt de lunch.

Golden Lane Children’s Centre inspireert!

Klein maar leuk:  
een koelkastmagneet

Het inspirerende zit ‘m niet altijd in grote structurele verschillen met de Nederlandse 

situatie. Een klein maar leuk voorbeeld dat gemakkelijk navolging kan krijgen, is de 

koelkastmagneet. Deze maakt deel uit van het huisbezoek dat gebracht wordt aan het 

gezin voordat het kind naar het kinderdagverblijf komt. Zo’n huisbezoek is een manier om 

het kind in zijn of haar thuismilieu te zien. Dat geeft veel informatie. Ook vinden ouders het 

prettig. Misschien is het voor kinderdagverblijven wel belangrijker dan voor scholen. 

Tijdens het huisbezoek geeft de nieuwe leidster het kind een koelkastmagneet met een 

foto van zichzelf erop. Zo kan het kind alvast wennen aan de leidster. De magneet kan 

bijvoorbeeld op de koelkast worden geplakt en kan zo elke dag de aanleiding vormen voor 

een gesprekje tussen ouder en kind. 

Inclusie van kinderen met social en special needs

De enige plek waar we werkelijk in de praktijk hebben gezien dat kinderen met speciale 

behoeften welkom zijn, is Golden Lane. Er zijn hier bijvoorbeeld voorzieningen getroffen 

om een jongetje met ernstige fysieke beperkingen (hij krijgt sondevoeding en kan ondanks 

zijn drie jaar alleen liggen en rondkijken) bij de groep te betrekken. De leidsters hebben 

training gevolgd om met hem te kunnen omgaan en zijn sondes te kunnen vervangen. Ze 

weten wat ze moeten doen als hij ademhalingsproblemen krijgt. Hij ligt op een plek waar 

hij zoveel mogelijk kinderen kan zien en waar mogelijk kan meedoen. 

Uitgebreide observatie 

Er worden veel observaties uitgevoerd en veel rapporten over het kind geschreven. Men is 

er van overtuigd dat dat belangrijk is. ‘It is not about labeling but about early interven-

tions’. Om te voorkomen dat één leidster de enige is die de observaties uitvoert waardoor 

misschien een eenzijdig beeld ontstaat, is elk kind eens in de zoveel tijd ‘focuskind’. Dat 

betekent dat het kind door alle (of een aantal) leidsters wordt geobserveerd die week en 

dat de ontwikkeling van het kind naderhand in het team wordt besproken.
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Mary Paterson nursery school

1. Het kinderdagverblijf

Situering
Mary Paterson nursery school ligt in Westminster, een arme wijk 
van Londen. De nursery school bestaat al dertig jaar. Het gebouw 
maakt geen uitnodigende indruk. Het is niet groot en wat saai van 
kleur en vorm. Je moet weten dat het er is, anders zou je niet 
bedenken dat het hier om een nursery school gaat.

Het kinderdagverblijf als deel van een groter geheel
Naast het kinderdagverblijf is er ook een stay and play-ruimte,  
waar ouders met hun kinderen onder begeleiding kunnen komen 
spelen. Dit wordt ook wel gebruikt om ouders te informeren over 
het kinderdagverblijf, en om ze over de drempel te krijgen. Er is ook 
een sociaal werker die haar kantoor in het pand heeft. Men ziet het 
kinderdagverblijf echt als een buurtvoorziening. Men probeert de 
wijk bij het kinderdagverblijf te betrekken, en de contacten met de 
buurt zijn heel goed. 

Visie op het kind en de kinderopvang
Ongeveer de helft van de kinderen van het kinderdagverblijf leert 
Engels als tweede taal. Ongeveer een vijfde heeft een taalachter-
stand. Doel van het dagverblijf is om kinderen zoveel te leren en 
zoveel ervaringen te laten opdoen dat ze ondanks hun minder 
kansrijke achtergrond toch zonder achterstand kunnen instromen 
in de reception class die volgt op de nursery. 

Opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers
Er zijn twee stafleden die als leerkracht zijn opgeleid. Daarnaast 
zijn er medewerkers met een graad in early learning. Ook is er 
iemand die een opleiding gedaan heeft die meer op verzorging 

gericht is, en daarmee minder educatieve taken heeft. 

2. Ruimtes en materialen

Ruimtes
Het kinderdagverblijf is redelijk klein en ook de afzonderlijke 
ruimtes zijn niet groot. Wel is er alles aan gedaan om de ruimtes zo 
goed mogelijk in te delen. Zo is er een ‘vide’ gemaakt waar 
kinderen rustig kunnen liggen en spelen.

Inrichting
Er wordt gebruik gemaakt van stations waar kinderen met  
verschillende materialen in aanraking kunnen komen. De kinderen 
mogen zelf kiezen waarmee en in welke hoek ze willen spelen. 
Opvallend is dat boeken een centrale plaats in nemen, ze liggen op 
veel plaatsen voor het grijpen. 
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Materialen
Er zijn allerlei soorten materialen aanwezig zoals knutselspullen, 
puzzels, bouwmateriaal, poppen en heel veel boeken.

Buitenruimte
Er is een mooie, grote buitenruimte die er heel groen en avontuur-
lijk uitziet met kruip-door-sluip-doorgangetjes. Het is een oase van 
rust en schoonheid in deze verder wat grauwe buurt. Ook is er een 
vuurplaats, een klei-oven en een oven om pizza’s en brood te 
bakken. 
Elke dinsdagochtend wordt er aan de iets grotere kinderen een 
voetbaltraining gegeven door een echte voetbaltrainer.

Daarnaast gaan de kinderen vaak naar allerlei plekken buiten het 
dagverblijf. 

Wat je niet in huis hebt, moet je elders gaan halen, lijkt het devies. 
De kinderen van Mary Paterson nursery school gaan vaak naar het 
bos, bezoeken (beelden)tuinen, galeries en hebben ook nog allerlei 
andere adressen voor hun uitstapjes. Zo doen de kinderen ervarin-
gen op die andere kinderen opdoen met hun ouders. 

3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf telt zestig kinderen. Er zijn kinderen van heel veel 
verschillende achtergronden in allerlei opzichten: kansrijke en 
kansarme kinderen, van oorsprong Engelse en migrantenkinderen, 
kinderen met special needs en kinderen met een normaal verlopende 
ontwikkeling. Engels is van een minderheid van de kinderen de 
moedertaal.

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Mary Paterson is een echt buurtopvang. Aan werving hoeven ze niets 
te doen, via mond-tot-mondreclame is er steeds voldoende aanwas.  
Er is zelfs een wachtlijst. De voorziening (de basisuren) is gratis. 
Oudere kinderen, kinderen met speciale behoeften en kinderen van 
wie broertjes of zusjes al op de nursery zitten, hebben voorrang.  
De directeur vindt de integratie van kinderen met speciale onderwijs-
behoeften heel belangrijk; ze vindt dat elke voorschoolse voorziening, 
en zeker ook de hare, een verantwoordelijkheid heeft in dit opzicht.

Samenstelling van de groepen
Kinderen van de verschillende leeftijden (tussen drie en vijf jaar) 
zitten bij elkaar. Ieder kind heeft een family worker. Zo’n family 
worker heeft ongeveer zeven kinderen onder haar hoede.
De nursery school is er voor kinderen tot (en met) vijf jaar.  
Daarna gaan ze naar een reception class.
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4.  De rol van ouders binnen het  
kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
Veel van de ouders van de kinderen in deze nursery leven op de 
armoedegrens. Het is een groep die het niet gemakkelijk vindt om 
haar weg te zoeken in de mogelijke voorzieningen voor hun kind. 
Ook zijn ze niet altijd overtuigd van het belang van veel uren 
onderwijs aan jonge kinderen. De nursery ziet het als haar taak om 
ouders er van te overtuigen dat onderwijs leuk en goed is voor hun 
kind, en dat zij als ouder daar ook bij betrokken moeten zijn. 
Daarom wordt er veel gedaan om ouders te betrekken. 
Ook wil de nursery de ouders graag helpen. Het zijn ouders met 
veel problemen en die problemen komen ook de nursery binnen. 
Bijvoorbeeld: de woonsituatie van een aantal ouders is abomina-
bel. Ze wonen bijvoorbeeld met drie kinderen in een éénkamer-
appartement of worden steeds weer hun huis uit gezet. Daardoor  
is er ook veel komen en gaan van kinderen op de nursery. 

Aanpassing aan de werktijden van ouders
In nursery school gaat het voornamelijk om het kind; de werkzaam-
heden van ouders zijn niet het uitgangspunt. Er wordt wel veel 
gedaan om aan de wensen van ouders tegemoet te komen. Veel 
ouders die hun kind op deze nursery hebben, werken niet. Ze 
brengen hun kind dus echt omdat ze er van overtuigd zijn dat het 
goed is voor hun kind. Veel kinderen komen parttime: dat betekent 
tweeënhalf uur in de ochtend of de middag. Een ander deel komt 
fulltime, dat wil zeggen dagelijks van 9.15 tot 15.30 uur. De kerndag 
daarbinnen, dat is de tijd waarbinnen de meeste activiteiten 
plaatsvinden en wanneer het voor alle kinderen verplicht is er te 
zijn, loopt van 9.15 tot 11.45 uur. Alle kinderen komen vijf dagen in  
de week. Die regelmaat wordt door de nursery heel belangrijk 
gevonden.

Ouders die werken of andere bezigheden hebben, kunnen gebruik 
maken van extended time. De nursery is dagelijks geopend van 8.00 
tot 17.30 uur. Voor deze extra uren moeten ouders wel betalen, 
terwijl de kerndag gratis is. In de vakanties is er een speelschema. 
De kinderen zijn dan ook welkom, en betalen daarvoor vijf pond 
per week. 
Meer dan de helft van de kinderen komt alleen tijdens de kerndag. 
De directeur vindt dit eigenlijk te beperkt. Een belangrijk doel van 
het betrekken van ouders is dan ook om hen ertoe te bewegen hun 
kind meer uren naar de nursery te laten gaan. Het gaat dan niet om 
de betaalde uren, maar om het begin van de middag. 

Activiteiten en informatie voor ouders
Het is, volgens de directeur, moeilijk om ouders binnen te krijgen. 
Om ouders toch te informeren worden informatieve activiteiten 
ingekleed in andere, praktische activiteiten zoals koken of 
kerstkaarten maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de vele 
culturen die aanwezig zijn op het dagverblijf. Tijdens de activiteit 
wordt dan over de kinderen en opvoeding gesproken. Dit soort 
activiteiten wordt ook georganiseerd voor toekomstige ‘klanten’, 
om ouders ertoe te bewegen hun kind op te geven. 

Als ouders hun kind komen brengen, wordt van hen verwacht dat 
ze echt binnen komen en het kind niet afleveren bij de deur. Om 
ouders zo persoonlijk mogelijk te kunnen benaderen kennen de 
family workers alle ouders bij naam.
Key workers volgen deels hun eigen ideeën bij het betrekken van 
ouders. Zo is er een key worker die probeert om de vaders te 
betrekken bij een activiteit waarbij ze samen met hun kinderen 
mogen komen koken.

Aan de muren van de nursery hangen allemaal foto’s en informatie 
over wat de kinderen allemaal al kunnen, maar ook informatie over 
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gezondheid en veiligheid.
Elke week wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Ook vinden er 
geregeld huisbezoeken plaats.

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
Het sociaal-emotionele welbevinden van het kind is een belangrijk 
doel. Het motto is ‘being kind to each other’.

Verder is men bezig met het opzetten van een forest school, 
gebaseerd op ideeën uit Duitsland. Elke donderdag gaan de 
kinderen en leidsters met de bus 45 minuten rijden naar een plek in 
het bos waar ze verblijven en spelen. Het bos wordt als klaslokaal 
gebruikt. De natuurlijke omgeving doet de kinderen heel veel goed. 
Ze leren enorm veel en het heeft ook een positieve invloed op de 
manier waarop ze op de nursery zelf spelen, samenwerken en 
probleempjes oplossen. 

Observeren
Per kind wordt een map met observaties bijgehouden. De map mag 
altijd mee naar huis. De observatiegegevens worden ondersteund 
met foto’s. 
De eerste observatie, de zogenaamde initial assessment, vindt 
gedurende de eerste zes weken plaats. Op basis daarvan worden er 
specifiekere doelen bepaald per kind. Dit gebeurt elk kwartaal 
opnieuw. Ouders worden betrokken bij het stellen van de doelen. 
Leidsters en ouders werken hier samen aan. En uiteindelijk moeten 
de ouders het eens zijn met de gestelde doelen. Een positieve 
benadering is de insteek. Ze beschrijven wat het kind wel kan, en 
waarin het geïnteresseerd is en hoe ze daarop voort kunnen 
bouwen. 

Doorgaande lijn
Er is een landelijk standaard curriculum. Daarbinnen is veel 
vrijheid. De pedagogisch medewerkers letten goed op dat er uit 
ieder kind wordt gehaald wat er in zit. Het doel is om deze 
kinderen, die vaak met achterstanden binnenkomen, zo ver te 
krijgen dat ze zonder achterstand instromen in de reception class 
als ze vijf jaar oud zijn. Het kinderdagverblijf werkt regelmatig met 
projecten waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Men 
is bijvoorbeeld net klaar met het Gruffalo-project. De leidsters 
hebben het bekende prentenboek van Julia Donaldson over de 
gruffalo voorgelezen, de kinderen zijn op zoek gegaan naar 
monsters, hebben buiten gruffalopoep (en andere soorten poep) 
gezocht, hebben samen gruffalosoep gemaakt en ze hebben 
gruffalo’s getekend.

Dagschema
De kerndag duurt maar kort. In deze paar uur wordt er met een 
curriculum gewerkt. De activiteiten komen binnen projecten aan de 
orde. Verder zijn er vaste eettijden.
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Mary Paterson nursery school inspireert!

Haal elders wat je zelf niet in  
huis hebt

De kinderen van Mary Paterson nursery school komen veelal uit 

gezinnen die in een situatie van armoede verkeren. Veel van de 

kinderen verlaten de buurt nooit voor uitstapjes of vakanties. De 

nursery vindt dan ook dat het haar taak is om te zorgen dat kinderen 

allerlei leuke, nuttige en interessante ervaringen opdoen. Kinderen 

gaan met grote regelmaat naar het bos, ze bezoeken galeries, musea 

(zoals het Tate Modern), parken en dierentuinen. Zo komen ze in 

aanraking met allerlei zaken die ze van huis uit niet meekrijgen. Ze 

leren boom klimmen en plantjes zoeken, ze zien beelden (Henry 

Moore beelden in de Kew Gardens) en kunnen vrij rondrennen. Met 

de opgedane gemeenschappelijke ervaringen wordt, terug in de 

nursery, veel gedaan. Het vormt de basis van het projectmatig 

werken. Binnen het Gruffalo-project wordt in het bos naar gruffalo-

poep gezocht, en naar poep van allerlei andere dieren. Van alle 

activiteiten worden foto’s gemaakt zodat het proces zichtbaar wordt. 

Met ouders en met kinderen kan aan de hand van die foto’s worden 

nagepraat over de opgedane ervaringen. 

Op Mary Paterson zagen we – net als op een aantal andere 

kinderdagverblijven – de integratie van wat in Nederland peuter-

speelzaalwerk en kinderdagverblijven zijn: kinderen kunnen er de 

hele dag terecht, zodat aan de wensen van werkende ouders 

tegemoet wordt gekomen. Daarbinnen is een kerndag waar de 

ontwikkelingsstimulerende activiteiten plaatsvinden. Dit gedeelte 

van de dag is gratis, de extra uren moeten worden betaald. 

Paradise Park Children’s Centre

1. Het kinderdagverblijf

Situering
Paradise Park Children’s Centre ligt, net als Golden Lane Children’s 
Centre, in de deelgemeente Islington. Het dagverblijf krijgt veel 
geld vanuit Islington, en daar hebben ze dit prachtige, nieuwe, 
brede kindercentrum van weten op te zetten. Eén van de buitenmu-
ren is een soort rotstuin, met allerlei sedum- en andere plantjes.

Het kinderdagverblijf als deel van een groter geheel
Paradise Park is een breed kindcentrum waarin ruimte is voor 
gezondheid, dagopvang en ouderondersteuning. Er is zelfs een café 
waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Het gebouw ligt in een park 
en ziet er prachtig en uitnodigend uit. In het park is ook nog een 
boerderij en een prachtig vormgegeven speelplaats. Grote spandoe-
ken aan het hek geven aan dat het een plek is die open is voor 
iedereen. De openingstijden van het café zijn zo opgehangen dat 
iedereen die langskomt zich uitgenodigd voelt een kopje koffie te 
komen drinken. De barvrouw is tevens de receptioniste van het 
hele gebouw.

Veel voorzieningen zijn hier samengebracht. Naast een dagverblijf 
en een nursery zijn er ook stay and play-sessies waar de ouders met 
hun kinderen kunnen spelen onder begeleiding. Er is ook een 
consultatiebureau. De voorzieningen zijn ook werkelijk op elkaar 
afgestemd. Zo zijn de leidinggevenden van het dagverblijf aanwezig 
tijdens de openingsuren van het consultatiebureau. Terwijl de 
baby’s worden ingeënt krijgen de ouders informatie over lezen, 
spelen en de voorzieningen op het kindercentrum. Het is ook 
mogelijk om tijdens de stay and play het kind te laten inenten en 
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onderzoeken. Er zijn health workers aanwezig en ook de verloskun-
dige heeft hier haar kantoor. 
Bij veel activiteiten wordt van het hele park gebruik gemaakt. De 
stay and play-sessies worden bijvoorbeeld vaak op de boerderij 
gehouden.

De directeur is erg goed in het werven van fondsen, ook omdat hij 
goede contacten heeft in de buurt. Zo sponsorde voetbalclub 
Arsenal de inrichting van de tuin.

Visie op het kind en de kinderopvang
In de brochure staat dat in Paradise Park kinderen onder de vijf 
jaar en hun ouders seamless holistic integrated services and 
information kunnen krijgen, evenals hulp van een multidisciplinair 
team van professionals. Samen zorgen zij voor een geïntegreerd 
aanbod van onderwijs, zorg, gezinsondersteuning en gezondheids-
voorzieningen. Dit zijn sleutelfactoren die zorgen voor goede 
uitkomsten voor kinderen en hun ouders. 

Opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers
De leidsters zijn hier over het algemeen hoger opgeleid dan in 
andere wijken van Londen, zegt de directeur. De deelgemeente 
Islington bevordert dit actief; er zijn beurzen mogelijk voor 
personeel om een universitaire graad te halen. Naast de sure start 
grants die er al waren, zijn er nu ook aanvullende Islington-grants. 
Daarnaast zijn er ook financiële mogelijkheden voor aanvullende 
korte trainingen. De directie geeft wel aan dat het moeilijk is om 
goed gekwalificeerd personeel te vinden.

2. Ruimtes en materialen

Ruimtes
Het is een modern en mooi gebouw met lichte, vrolijke ruimtes. 
Buiten lijkt het heel groot, ook vanwege de ruimtelijke ligging in 
een park. Binnenin valt de hoeveelheid ruimte tegen; het gebouw 
heeft zoveel functies dat de ruimte die per functie te besteden is, 
niet groot is. De directie vindt dit ook een bezwaar aan het gebouw. 
De babykamer is bijvoorbeeld vrij klein.

Inrichting
De inrichting is modern en fris. Ook al oogt het hier en daar wat vol.
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Materialen
Er zijn veel verschillende materialen aanwezig. Er zijn geen zaken 
die echt in het oog springen. Wel zijn er veel boeken.

Buitenruimte
De buitenruimte is erg mooi, groot en spannend. Er zijn veel 
verstopplekken en toch is er mogelijkheid het overzicht te behou-
den. Er is een vuurplaats, een podium, een groenten- en kruiden-
tuin, een grote boom om in te klimmen en te hangen, een boomhut, 
een slingerbrug en veel sluip-door-kruip-door-paadjes. De 
inrichting van de buitenruimte is samen met de ouders bedacht en 
ondanks strenge veiligheidsregels goedgekeurd omdat het onder 
adventourous play valt. 

3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
De populatie is heel gevarieerd. Er zijn kinderen uit gezinnen die 
met ernstige sociale problemen en armoede kampen maar er zitten 
ook kinderen van welgestelde families. De wijk is namelijk zeer 
gevarieerd qua samenstelling.

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Ook in dit kindcentrum wordt gewerkt met verschillende wachtlijs-
ten voor verschillende groepen. Kinderen die vanwege sociale 
problemen snel een plaats nodig hebben of die met speciale 
onderwijsbehoeften kampen, krijgen eerder een plaats. Over het 
algemeen is Paradise Park een heel populaire plaats. Voor het 
kinderdagverblijf is een wachtlijst. Er staan meer dan tachtig 
kinderen op die lijst.
Er zijn veel gratis plaatsen beschikbaar, die door de deelgemeente 
zijn betaald. Deze plaatsen worden voor een groot deel ingevuld 
door kinderen van ouders die geen (vaste) baan of andere dage-
lijkse werkzaamheden hebben. Daarnaast zijn er marketed places 
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waarvoor je als ouder moet betalen. De marketed places zijn er 
vooral voor kinderen van wie beide ouders een baan hebben. De 
kinderen die een gratis plaats hebben komen bijna allemaal voor 
de kerndag, dat is van 9.30 – 15.30 uur. 

Samenstelling van de groepen
De kinderopvang biedt plaats aan kinderen van zes maanden tot 
vijf jaar. Er wordt dus zowel child care (nul tot drie jaar) als nursery 
(drie tot vijf jaar) geboden. Er zijn veertig kindplaatsen in het child 
care-gedeelte. Dit is waar we voornamelijk hebben rondgekeken.
De kinderopvanggroepen zijn verticaal samengesteld. Er is ook een 
groep voor kinderen met speciale zorg; deze groep is klein (zeven 
kinderen) en er is speciaal opgeleid personeel voor. 

4.  De rol van ouders binnen het kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
Er wordt álles aan gedaan om ouders die nog niet betrokken zijn, te 
betrekken en ze goed te informeren over de kinderopvang- en 
voorschoolfaciliteiten. Naast de prachtige locatie met café en 
allerhande gratis activiteiten zoekt men ook nog andere plekken 
om ouders te bereiken. Overal waar ouders samenkomen, bijvoor-
beeld een bijeenkomsten in de kerk, komen ook mensen van 
Paradise Park om informatie te geven en ouders te wijzen op het 
belang van voorschoolse voorzieningen. 

Aanpassing aan de werktijden van ouders
Voor dit kinderdagverblijf geldt wat ook voor de andere Engelse 
dagverblijven geldt: er is een kerndag waarbinnen de activiteiten 
plaatsvinden. Dat is voor veel kinderen gratis. Daarbuiten kan 
gebruik gemaakt worden van extra uren waarvoor betaald wordt. 
Het dagverblijf is open van 8.00 tot 17.30 uur. 

Activiteiten en informatie voor ouders
Het informeren en betrekken van alle buurtbewoners, vooral 
ouders en verzorgers van kinderen, om de kansen van kinderen te 
vergroten, dat is het belangrijkste doel van dit kindercentrum.  
Er wordt heel veel gedaan om ouders te werven en te betrekken,  
te informeren en het hen naar de zin te maken. Er is informatie en 
er zijn activiteiten voor iedereen die zich met kinderen bezighoudt. 
Naast activiteiten voor ouders zijn er ook activiteiten voor gast-
ouders die er met hun kinderen kunnen komen spelen en elkaar 
kunnen ontmoeten.
Terwijl kinderen in de crèche verblijven, kunnen ouders boven een 
cursus volgen, zoals een cursus over communiceren met je kind. 
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Er hangt overal informatie voor ouders, over de meest uiteen-
lopende dingen. De algemene informatie hangt op algemene 
plekken, zoals in het café. Daar hangt informatie over cursussen, 
over de play and stay-sessies, over veiligheid en over leuke uitjes. In 
het dagverblijf en de voorschool hangen allemaal foto’s en informa-
tie over projecten die de kinderen hebben gedaan. Hier hangt ook 
informatie over de key workers en er wordt aangegeven welke 
kinderen wanneer geobserveerd zullen worden.

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
In het landelijke curriculum wordt aandacht besteed aan sociale 
doelen. Daarnaast noemen ze responding to childrens needs hun 
belangrijkste uitgangspunt. Kinderen leren ook hoe ze om moeten 
gaan met elkaar. Ook worden kinderen uitgedaagd om hun 
gevoelens te benoemen. Dit doen ze door veel gesprekken te voeren 
met de kinderen.

Observeren
Paradise Park gebruikt observatie-instrumenten van de deel-ge-
meente Islington. De key worker houdt alle observatiegegevens over 
het kind bij. Er zijn wekelijkse target children die dan uitgebreid 
geobserveerd worden, door meer dan één pedagogisch medewer-
ker.

Doorgaande lijn
Ook hier, zoals overal in Engeland, wordt gewerkt met het 
standaard curriculum. Dat betekent dat er landelijke consensus 
bestaat over hoe het in de kinderopvang toegaat en hoe kinderen 
leren. Het landelijke curriculum laat echter nog veel ruimte over. 
Voor een deel vult de deelgemeente dat in, maar daarnaast blijft er 
nog ruimte over voor ieder kinderdagverblijf om zelf keuzes te 
maken. Op dit kindcentrum vindt men leren door veel en gevari-
eerd te spelen, beter dan een schoolse aanpak. 

De relatie met de scholen is niet geweldig. Het blijkt moeilijk te  
zijn om met scholen samen te werken. De scholen willen dat niet 
echt en zijn vaak onvoldoende geïnteresseerd in de informatie en 
portfolio’s van de kinderen die uit de voorschool komen. 

Dagschema
Kinderen kunnen voor een groot deel kiezen welke activiteiten ze 
willen doen. Er zijn ook wel georganiseerde activiteiten. 
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Paradise Park Children’s Centre inspireert!

Een breed kindercentrum

Paradise Park Children’s Centre is een interessant voorbeeld van een 

breed kindercentrum met een heel groot aanbod voor alle soorten 

ouders (en hun kinderen); werkend, niet-werkend, kansarm en 

kansrijk. Er zijn cursussen, er is informatie, er is opvang, er zijn 

mogelijkheden tot vrij spelen en bovenal: het is er goed toeven. De 

activiteiten zijn gericht op het elkaar ontmoeten en samenleven in 

de buurt. Bijzonder is dat de voorzieningen binnen Paradise Park 

ook écht op elkaar zijn afgestemd. Ze delen niet alleen fysiek de 

ruimte met elkaar maar doordat er een goede directeur is van geheel 

Paradise Park is er sprake van een goed en sluitend aanbod. 

Typische voorbeelden zijn de volgende:

Ouders kunnen binnen Paradise Park gebruik maken van het 

consultatiebureau. Hier worden hun kinderen gewogen en ingeënt, en 

ze krijgen er informatie over de ontwikkeling van hun baby. Het wegen 

gebeurt niet door een verpleegkundige maar door de staf van het 

kinderdagverblijf. De ouders krijgen er meteen informatie over het 

kinderdagverblijf en de mogelijkheden om zich op te geven, en er 

wordt begonnen met het opbouwen van een band met kind en ouders.

Een ander voorbeeld is de stay and play voor gastouders.  

Gastouders kunnen onder begeleiding komen spelen, samen met de 

kinderen die onder hun hoede staan. Ook ouders die een gastouder 

zoeken zijn er welkom; zij kunnen er gastouders bezig zien en op die 

manier in aanraking komen met gastouders.

Paradise Park Children’s Centre is ook een voorbeeld van hoe je een 

prachtig gebouw kunt neerzetten op een heel mooie plek en die dan 

de bestemming ‘kindcentrum’ geeft. En hoe je daarbij, door middel 

van een café en een park en een uitnodigende sfeer, ook veel 

buurtbewoners kunt betrekken.
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Duitsland
Achtergrondinformatie 
In Duitsland is de dekkingsgraad van de kinderopvang laag voor de 
nul- tot driejarigen, want het ouderverlof duurt er lang. De 
gedachte is nog vrij sterk dat moeders thuis horen te zijn voor hun 
kinderen. De voorschoolse kinderopvang is opgedeeld in twee 
perioden. De eerste periode is van nul tot drie jaar en hiervoor zijn 
zogenaamde Krippen beschikbaar. Vanwege het ouderschapsverlof 
maken ouders pas gebruik van de Krippe als het kind anderhalf is. 
Voor de periode van drie tot zes jaar zijn Kindergarten beschikbaar. 
In Berlijn maakt 96% van de kinderen van drie tot zes jaar gebruik 
van de kinderopvang.
Sinds 1999 hebben kinderen van drie tot zes jaar in Duitsland recht 
op een plaats in de Kindergarten, wat neerkomt op opvang voor 
vier uur per dag, alle dagen van de week. Vanaf zes jaar mogen de 
kinderen naar de basisschool.

Er zijn in Berlijn drie soorten kinderopvangaanbieders: 
•  Öffentliche Träger; kinderopvangcentra die door de stadsdelen 

van Berlijn worden uitgevoerd en gefinancierd.
•  Freie Träger; geprivatiseerde kindercentra die door stichtingen, 

verenigingen en BV’s geëxploiteerd worden.
•  Eltern-Initiativ-Kindertagesstätte (EKT); kindercentra die door 

ouders opgezet zijn.

Door de beperkte rol van de federale regering kan een stad als 
Berlijn haar eigen beleid voeren op het gebied van kinderopvang. 
Alle kindercentra in Berlijn gaan werken met een programma, 
genaamd het Bildungsprogramm. In dit programma worden zeven 
gebieden beschreven waarop kinderen zich ontwikkelen en op 
welke manier de groepsleiding kinderen kan ondersteunen. 
Behalve dat het een programma is dat aan een groepsleiding 

voorschrijft wat ze moet doen, is het een instrument voor groeps-
opvoeders om regelmatig te reflecteren of alle gebieden van  
ontwikkeling voldoende aandacht krijgen. In Berlijn moeten 
leidsters overigens universitair geschoold zijn.

INA.KINDER.GARTEN Dresdener Straße

1. Het kinderdagverblijf

Situering
INA.KINDER.GARTEN Dresdener Straße is gevestigd in een oude 
parkeergarage van ongeveer 2200 m2 in de wijk Kreuzberg. Het is 
een buurt in Oost-Berlijn met hoge werkeloosheid, veel gastarbei-
ders en migranten, maar het is tegelijkertijd een wijk in opkomst 
waar veel nieuwe rijken willen wonen. 

Inspiratie over de grens
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Het kinderdagverblijf als deel van een groter geheel
De verbouwde parkeergarage is een prachtig gebouw, waarvan nu 
nog alleen de bovenste drie verdiepingen voor opvang in gebruik 
zijn. De onderste verdiepingen gebruiken ze niet. Die ruimte lenen 
ze uit aan ouders om te hobby-en, een feestje te geven enzovoort. 
In ruil daarvoor doen ouders klusjes in het kinderdagverblijf. 

Visie op het kind en de kinderopvang
Het pedagogisch werken gaat uit van de eigen cultuur en familie 
van het kind. Daarnaast is men geïnspireerd door Reggio Emilia. De 
goede onderdelen van die aanpak, zoals kinderen de ruimte geven 
hun eigen belangstelling te volgen, hebben ze overgenomen. 
Kinderen de ruimte geven en ze zelf verantwoordelijk laten zijn 
komt op heel veel manieren terug: vanaf drie jaar gaan kinderen 
naar het kinderrestaurant en mogen zelf opscheppen. Kinderen 
mogen zelf bepalen wanneer ze het ontbijt nemen, hoeveel ze eten 
en wanneer ze slapen. Ze beslissen mee over wat er op een dag op 
het programma staat, ze beslissen mee over de inrichting, zowel 
binnen als buiten. 
De leidsters gaan vijf jaar met de kinderen mee, de kinderen 
wisselen dus niet van groep. De bedoeling is dat een kind hiermee 
niet alleen de familie als zekerheid heeft, maar dat ook het 
kinderdagverblijf (de kinderen en de leidster) een vertrouwde 
sociale omgeving is.
Leidsters worden gezien als medeopvoeders. Ze kijken naar wat nu 
belangrijke ervaringen voor de kinderen zijn en waar ze later ook 
wat aan hebben. Vriendschap is zo’n belangrijke sleutelervaringen. 
De Kindergarten heeft een heel persoonlijke aanpak voor ieder 
kind: leidsters kijken welke interesses het kind heeft en organise-
ren vervolgens activiteiten voor dat kind met wat vriendjes.

Opleidingsniveau van de pedagogisch  
medewerkers
INA.KINDER.GARTEN Dresdener Straße werkt samen met de 
afdeling voor innovatieve pedagogiek (INA) aan de Vrije Universi-
teit van Berlijn. De leidsters worden in hun werk ondersteund door 
pedagogen en gezamenlijk is men gekomen tot het pedagogisch 
concept dat Situationsansatz wordt genoemd.
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2. Ruimtes en materialen

Ruimte en inrichting
Opvallend aan de inrichting is dat er erg veel kleine ruimtes zijn 
waar kinderen zich in kunnen verstoppen, of waar ze tot rust 
kunnen komen. De inrichting van de ruimtes wisselt regelmatig, en 
dat heeft een bijzondere oorzaak. Zoals gezegd, begeleidt een 
leidster een groepje kinderen vanaf het begin op de Kindergarten 
totdat de kinderen naar school gaan. De groepen blijven dus 
hetzelfde, maar ze wisselen wel ieder jaar van ruimte. Gedurende 
twee dagen wordt dan alles in het gebouw omgegooid. Door 
werklui wordt de basis verzorgd, daarna gaan leidsters en kinderen 
samen aan de slag met de herinrichting. Dat is goed voor hun 
ervaring: ze worden zich ervan bewust dat zij dingen kunnen 
veranderen. Ze maken verschillende hoeken, waarin ook altijd 
elementen uit verschillende culturen zichtbaar worden. Ook de 
ouders worden betrokken bij de wisseling van de groepen. 

Materialen
Er is allerlei materiaal voorhanden. Spullen liggen op ooghoogte 
van de kinderen. Ze moeten overal bij kunnen en ook moeten er 
kleine risico’s zijn. Dat is het leven. In de gang wordt bijvoorbeeld 
veel gekropen. De leidsters merkten dat kinderen niet gingen staan. 
Ze hebben daar nu een soort fitnessparcours van gemaakt waarbij 
kinderen met behulp van allerlei materialen worden uitgedaagd 
om wel te staan en te lopen. Dit is in dezelfde hal waar ouders het 
eerste jaar regelmatig komen en wat men ook wel de ‘conceptgale-
rie’ noemt. Hierin wordt uitgelegd wat binnen het kinderdagverblijf 
wordt verstaan onder ervaringsgericht onderwijs. 

Buitenruimte
Het kinderdagverblijf wil dat kinderen experimenteren en ervaren. 
Op het dak is een tuin, waar iedere groep zijn eigen tuintje heeft. 
Daar staan ook planten en struiken met vruchten. Kinderen zijn vrij 
om besjes te plukken en te proeven van wat de tuin biedt.
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3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
Er zijn honderdvijftig kinderen verdeeld over zeven groepen,  
met in totaal vijfentwintig leidsters en driehonderd ouders. 
Kinderen van werkende ouders komen vanaf ongeveer zes 
maanden. Kinderen van niet-werkende ouders kunnen pas vanaf 
drie jaar komen. Ze komen wel, net als de andere kinderen, vijf 
dagen per week, maar dan minder uren per dag. Vijf dagen in de 
week wordt belangrijk gevonden vanwege de continuïteit. INA.
KINDER.GARTEN Dresdener Straße kent twintig nationaliteiten 
(60% Duits, 20% Turks en 20% uit verschillende landen). Kinderen 
spreken dus verschillende talen, en muziek wordt dan ook als een 
gemeenschappelijke taal gezien.

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Het kinderdagverblijf is er echt voor de buurt, 98% van de kinderen 
komt uit de buurt. In augustus 2009 start een nieuwe groep. Het 
kinderdagverblijf is populair, ze zitten nu al vol tot augustus 2011. 

Samenstelling van de groepen
Bij de samenstelling van de groepen wordt gekeken naar: broer/
zus, geslacht, buurt, nationaliteit (liefst minimaal twee kinderen 
met dezelfde nationaliteit in een groep) en eenoudergezinnen.
Het kinderdagverblijf staat open voor kinderen met gedragsproble-
men, zij komen in kleinere groepen terecht. Gehandicapte kinderen 
kunnen niet terecht omdat het gebouw niet rolstoeltoegankelijk is. 
Dit bleek bij de verbouwing niet goed mogelijk. 

4.  De rol van ouders binnen het  
kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
Omdat in de wereld van jonge kinderen ouders en familie heel 
belangrijk zijn, spelen zij op verschillende manieren een rol in het 
kindercentrum. Aan ouders wordt gevraagd hun kind te schilderen 
en aan te geven waarom hun kind een bepaalde naam heeft 
gekregen. In de introductieperiode blijven de ouders drie weken 
intensief betrokken bij de kinderopvang. In de eerste week zorgen 
ouders zelf voor de kinderen, terwijl de leidsters observeren. Deze 
week is overigens ook belangrijk voor de contacten tússen ouders. Ze 
kunnen met elkaar praten over opvoeding: dat biedt ouders ook 
zekerheid.
De tweede week ligt de focus op de routine van het wegbrengen en 
afscheid nemen. Ouders gaan gedurende deze week meerdere malen 
naar buiten en laten hun kind achter bij de opvang. In de derde week 
zijn de ouders iedere dag nog maar kort op de opvang aanwezig.
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Als ouders geen werk hebben, worden ze geholpen bij het vinden 
van werk of, op basis van hun vaardigheden, gevraagd te helpen 
bij het kinderdagverblijf. 
Vanuit het pedagogisch concept beginnen de leidsters niet alleen 
bij het kind zelf, maar ook bij de eigen cultuur en eigen familie. Ze 
bezoeken met het kind het gezin, maar ook het werk van de ouders. 
Het maakt de kinderen trots op wat hun ouders doen. 

Aanpassing aan de werktijden van ouders
Het kinderdagverblijf is in principe open van 7.00 tot 17.30 uur, ook in 
de zomervakantie. INA.KINDER.GARTEN Dresdener Straße hanteert 
echter in overleg met bedrijven ook flexibele openingstijden, waarbij 
ouders die bij de betreffende bedrijven werkzaam zijn eveneens de 
mogelijkheid krijgen een dagopvang in de buurt uit te kiezen. Deze 
opvang wordt dan door het bedrijf (financieel) ondersteund.

Activiteiten en informatie voor ouders
Het dagverblijf heeft een tentoonstellingsgang die voor ouders 
visualiseert wat de pedagogische aanpak inhoudt. Daarnaast is er in 
alle groepen een familiewand met foto’s van ouders en broertjes en 
zusjes. De kinderen kijken vaak samen met de leidster naar de foto’s 
en dat levert ook veel gesprekjes op. Ook hangt er bij de slaapplek-
ken een foto van de familie, zodat de kinderen voor het slapengaan 
de familieleden op de foto een kusje kunnen geven. 
Het kinderdagverblijf biedt zes tot acht keer per jaar het kinderhotel 
aan. Dit is een oppasservice die ouders de mogelijkheid biedt om 
eens samen uit te gaan in het weekend.
Ook kunnen ouders drie dagen per jaar een training volgen via het 
kinderdagverblijf, bijvoorbeeld over democratie. Verder zijn er 
groepsgesprekken met de ouders en leidsters, voor Turkse ouders 
met een Turkse leidster, en komt de leiding meerdere malen bij 
ouders thuis.

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
Kinderen mogen vriendjes van de opvang vragen om thuis te 
komen kijken. Op die manier ontstaat er een mooie mix van hun 
twee ‘leefwerelden’. Bovendien leren kinderen in de loop van de 
jaren veel verschillende culturen en soorten families kennen omdat 
ze als vriendje mee mogen naar het huis van andere kinderen. Dit 
verbreedt zowel hun wereldbeeld als het wereldbeeld van de 
ouders.
Muziek en beweging zijn belangrijk op het kinderdagverblijf omdat 
dit taal- en cultuuroverstijgende communicatiemiddelen zijn.

Observeren
Omdat de leidsters zoveel mogelijk willen aansluiten bij de eigen 
cultuur en familie van het kind, gebeurt het observeren voortdu-
rend en informeel. Het begint al bij de introductieperiode waarbij 
de ouders in de eerste week zelf voor de kinderen zorgen en de 
leidsters de interactie observeren. Verder is het belangrijk om de 
kinderen eigen verantwoordelijkheden te geven. Hoe meer de 
kinderen laten zien dat ze dat kunnen, hoe meer ze ‘hun eigen 
gang’ kunnen gaan zonder geobserveerd te worden.

Doorgaande lijn
Er is samenwerking met de scholen. De scholen nemen ‘groepjes’ 
kinderen aan zodat een deel van het sociale netwerk van het kind 
meegaat. Hier wordt de basis gelegd voor een interculturele 
vriendschap.
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Dagschema
De dag begint met een ochtendkring. 
Daarin wordt besproken wat de kinderen 
willen en wat de dag zal brengen. Er zijn 
niet veel vaste regels omdat ze willen dat er 
gesprekken zijn tussen de leidsters en de 
kinderen over wat kan en wat niet. 
Kinderen leren daardoor verantwoordelijk-
heid te nemen. Ze mogen overal heen, mits 
ze het vertellen en doen wat ze beloofd 
hebben. Dat geldt ook voor het zelf 
inrichten van de ruimtes: kinderen zijn 
trots op wat er gemaakt is en zijn bewuster 
en voorzichtiger in het gebruik van 
voorwerpen. 

INA.KINDER.GARTEN Dresdener Straße inspireert! 

Aansluiten op thuis

INA.KINDER.GARTEN Dresdener Straße is heel bijzonder om de manier waarop de wereld van 

het kind centraal staat. De leidsters proberen om de wereld thuis en de wereld van het 

kinderdagverblijf zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier 

waarop ze met de wenperiode omgaan. In de introductieperiode zorgen ouders de eerste week 

zelf voor hun kind, terwijl de leidsters observeren. De tweede week ligt de focus op de routine 

van het wegbrengen en afscheid nemen. Ouders gaan gedurende deze week meerdere malen 

naar buiten en laten hun kind achter bij de opvang. In de derde week zijn de ouders iedere dag 

nog maar kort op de opvang aanwezig.

Vanuit het pedagogisch concept beginnen de leidsters niet alleen bij het kind zelf, maar ook bij 

de eigen cultuur en eigen familie. Ze bezoeken met het kind het gezin, maar ook het werk van 

de ouders. Het maakt de kinderen trots op wat hun ouders doen. 

Op deze manier raken ouders betrokken bij de opvang, en raken leidsters betrokken bij de 

thuissituatie van het kind. Het versterkt bovendien de contacten tussen ouders onderling.
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KLAX-Kindergarten 

1. Het kinderdagverblijf

Situering
Het kinderdagverblijf is gevestigd in een oude Oost-Duitse wijk in 
Berlijn. Dat is goed terug te zien in de grote flatgebouwen, die nu 
dienstdoen als woonflats in de sociale sector. Het is geen rijke 
buurt, en dat komt ook terugkomt op het kinderdagverblijf.

Het kinderdagverblijf als deel van een groter geheel
KLAX-Kindergarten is een grote organisatie met in totaal 1500 
plekken voor kinderen van nul tot zes jaar. Het bestaat uit zestien 
Kindergartens, vier Kinderkrippen en bovendien ook nog één 
Kindergarten in Zweden. Daarnaast hebben ze een voorschool en 
verschillende basisscholen. Bij het gebouw zelf is ook een cafetaria, 
dat meteen als ontmoetingsruimte dient. Daarnaast maken scholen 
uit de buurt ook gebruik van de atelierruimtes in het gebouw. 

Visie op het kind en de kinderopvang
KLAX is een filosofie met een eigen pedagogische aanpak. De 
KLAX-pedagogiek gaat ervan uit dat cognitieve vaardigheden en de 
mogelijkheid zich creatief te uiten samen op moeten gaan. 
Kinderen moeten op beide terreinen worden uitgedaagd.

Opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers
Bij KLAX moeten de medewerkers in ieder geval de landelijk 
vastgestelde minimumopleiding voor pedagogisch medewerker 
gevolgd hebben. Ze bieden daarnaast zelf een vervolgopleiding aan 
voor pedagogisch medewerker voor de leeftijd van nul tot en met 
twee jaar. Dit is een drie jaar durende opleiding van de eigen 
vakschool.
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2. Ruimtes en materialen

Ruimtes en inrichting
Alle ruimtes zijn op dezelfde manier ingericht: ruimtelijk, maar met 
voldoende materialen. Iedere groep heeft zijn eigen basisruimte. 
Daarnaast zijn er voor de jongste kinderen speciale muziek-, 
atelier- en bewegingsruimten ingericht.
Voor de iets oudere kinderen zijn alle ruimten functioneel. Alle 
ontwikkelingsgebieden komen terug in de verschillende basis-
ruimte. Zo is er een atelier, een bewegingsruimte, een muziek-
ruimte, een ‘universumruimte’ en spannende speelruimten als een 
bouw- en rollenspelruimte en een ontspanningsruimte om uit te 
rusten, te slapen of te ontspannen. Daarnaast is er ook een 
cafetaria voor ouders om elkaar te ontmoeten.

Materialen
Er liggen uitnodigende materialen voor het grijpen. Deze materialen 
kunnen nog van alles worden en prikkelen de fantasie. De materia-
len worden gezien als ‘leerstof’. Er wordt veel gewerkt met foto’s en 
kunstuitingen van de kinderen. Kant-en-klaar speelgoed is er niet.

Buitenruimte
Er is niet veel buitenruimte. De buitenruimte die er is, is open van 
opzet. Er staan weinig spannende dingen in.

3. Sociale inclusie

De kinderen in het kinderdagverblijf
Vanwege de diverse samenstelling van de bevolking in de wijk en 
dus ook in het kinderdagverblijf, zijn er soms problemen om elkaar 
te begrijpen. Om het begrip te bevorderen worden speciale 
projecten opgezet die gericht zijn op samenwerking. Kinderen met 
gedragsproblemen wordt overigens als een groter probleem ervaren 
dan culturele verschillen tussen kinderen. Begeleiders worden 
getraind om hiermee om te gaan. Kinderen mogen niet buiten een 
groep worden geplaatst.

Aannamebeleid, werving en wachtlijsten
Ouders kiezen over het algemeen bewust voor KLAX, maar 
nabijheid bij de woning speelt natuurlijk ook een rol. Alleen als de 
ouders allebei werken, hebben ze recht op een plek in het kinder-
dagverblijf. Is dit niet het geval, dan zijn er private plaatsen 
beschikbaar. 

Samenstelling van de groepen
Bij KLAX worden de groepen horizontaal naar leeftijd ingedeeld. Er 
zijn groepen voor kinderen jonger dan één, van één tot twee jaar en 
vanaf drie jaar. Deze groepen worden door twee leidsters begeleid. 
Deze groepen functioneren als stamgroepen, waar kinderen in een 
kleinere kring zich zeker en vertrouwd kunnen voelen.
Wat betreft kinderen met een handicap wordt opgemerkt dat het 
wel mogelijk is om kinderen met het syndroom van Down op te 
nemen, maar niet op alle plekken. Men kijkt ook of het team het 
aankan.
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4.  De rol van ouders binnen het  
kinderdagverblijf

Visie op ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid van ouders bij het dagverblijf en bij de ontwikke-
ling van hun kind vindt men erg belangrijk. Dit wordt ook duide-
lijke door de activiteiten die voor ouders worden georganiseerd.

Aanpassing aan de werktijden van ouders
Alle kinderen komen vijf dagen per week. Het aantal uren kan 
variëren van 4, 6, 9 of 12 uur per dag. De kinderen kunnen al vanaf 
6.00 uur op de opvang terecht; de opvang sluit om 18.00 uur.

Activiteiten en informatie voor ouders
De ouders worden volop betrokken bij de dagelijkse gang van 
zaken in het kinderdagverblijf. Er wordt, zoals eerder aangegeven, 
gewerkt met een portfolio. Dit portfolio biedt ook ouders de 
mogelijkheid de vorderingen van hun kind te volgen. Bovendien 
mogen ze zelf ook zorgen voor vulling van het portfolio. Daarnaast 
vinden er eens per half jaar voortgangsgesprekken met de ouders 
plaats. Ieder jaar is er een ouderdag, waarop ouders een dagje 
meelopen. Er zijn ouder-kindmiddagen, een maandelijks ouder-
café, een gezamenlijke tuindag, een ouderbrief en ouderenquête. 
Al deze activiteiten worden bewust ingezet voor het creëren van 
een saamhorigheidsgevoel. Ouders kunnen ook samen met 
kinderen cursussen volgen. 

5. Sociale doelen in het curriculum

Visie op sociale doelen
De KLAX-pedagogiek gaat ervan uit dat cognitieve vaardigheden en 
de mogelijkheid zich creatief te uiten samen op moeten gaan. 
Kinderen moeten op beide terreinen worden uitgedaagd. Ze bieden 
dan ook talrijke cursussen aan in de KLAX-kinderwerkplaatsen. 
Hierbij wordt het zogenaamde Learning by Goals als instrument 
gehanteerd. Dit instrument biedt kinderen veel vrijheid hun eigen 
leerproces vorm te geven door via werkplannen te leren om op hun 
eigen leerproces te reflecteren. Ze ontdekken dat ze echt iets leren 
en hoe ze leren en daardoor krijgen ze een positieve houding ten 
opzichte van leren: leren is leuk!

De KLAX-pedagogiek gaat van de volgende pedagogische principes 
uit: individualiteit, zelfstandigheid en zelfbestemming, maatschap-
pelijke competenties, sociale en emotionele competenties, leren, 
probleemoplossend denken, creatieve vorming en als partners met 
ouders samenwerken.

Het geven van ruimte en eigen verantwoordelijkheid aan de 
kinderen komt ook terug bij het eten: kinderen kunnen eten 
wanneer ze willen en ze mogen zelf kiezen wat ze eten. Er is de hele 
dag een fruit- en groentebuffet beschikbaar evenals sap en thee.

Observeren
Alles wat de kinderen doen wordt opgeslagen in een portfolio. Dit 
portfolio is een heel belangrijk onderdeel van de KLAX-aanpak. Het 
laat de individuele ontwikkeling zien en het helpt de kinderen te 
reflecteren op het eigen leerproces. Ze leren hun eigen sterke 
kanten kennen en kunnen werken aan hun zwakke punten. Tijdens 
het spel worden de kinderen door de leidsters geobserveerd.
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Doorgaande lijn
In de KLAX-kinderdagverblijven wordt het spelen en leren in vijf 
ontwikkelingsgebieden ingedeeld: 
•  Atelier
•  Lichaam, beweging, gezondheid
•  Muziek
•  Universum
•  Samenleving
Iedere leidster moet zich in één van deze ontwikkelingsgebieden 
specialiseren. Voor de jongste kinderen wordt alleen gewerkt met 
de gebieden Atelier, Muziek en Beweging.
Omdat de KLAX-groep ook basisonderwijs bevat is er, als een kind 
naar een KLAX-basisschool gaat, in grote mate sprake van een 
doorgaande lijn. 

Dagschema
Om 6.00 uur gaat het dagverblijf open. Vanaf 8.00 uur is er ontbijt. 
Om 9.00 uur begint de dag ‘officieel’ met een ochtendkring. Direct 
daarna is er begeleid spel of is er een ontwikkelingsactiviteit. 
Tijdens het spel worden de kinderen geobserveerd. Rond 10.00 uur 
gaan de kinderen naar buiten. Om 11.00 uur gaan de jongste 
kinderen middageten en daarna kunnen ze naar behoefte gaan 
slapen. Alle kinderen komen dagelijks bij elkaar: in de kring en 
voor het eten. Ook de ontwikkelingstimuleringsactiviteiten doen ze 
met deze groep. Dit wordt begeleid door een vakleidster. Op 
sommige moment zijn er zogenaamde ‘open groepen’: kinderen van 
alle leeftijdsgroepen kunnen met elkaar in alle ruimten spelen en 
leren. Hierdoor worden vooral de zelfstandigheid en het leren van 
elkaar bevorderd.
In de open groep mogen kinderen zelf weten wat ze doen.  
’s Morgens is er vast onderwijs over een onderwerp. ’s Middags 
moet in ieder geval één onderwerp aangeboden worden en is er een 
kringgesprek. In beide kringen wordt besproken waar de kinderen 
in geïnteresseerd zijn. Binnen een onderwerp kunnen kinderen 
kiezen wat ze doen. Om 18.00 uur sluit de opvang.
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KLAX-Kindergarten inspireert!

Reflectie door het kind op het eigen 
leren staat centraal

In de KLAX-Kindergartens wordt het zogenaamde Learning by Goals 

als instrument gehanteerd. Dit instrument biedt kinderen veel 

vrijheid hun eigen leerproces vorm te geven doordat ze via 

werkplannen leren om op hun eigen leerproces te reflecteren. Ze 

ontdekken dat ze echt iets leren en hoe ze leren en daardoor krijgen 

ze een positieve houding ten opzichte van leren: leren is leuk!

Alles wat de kinderen doen wordt opgeslagen in een portfolio. Dit 

portfolio is een heel belangrijk onderdeel van de KLAX-aanpak. Het 

laat de individuele ontwikkeling zien en het helpt de kinderen te 

reflecteren op het eigen leerproces. Ze leren hun eigen sterke kanten 

kennen en kunnen werken aan de zwakkere punten. De doorgaande 

lijn is goed geregeld als kinderen ook naar KLAX-basisonderwijs 

gaan. 
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Tot slot

Naast de uitgebreide beschrijvingen geven de inspirerende 
voorbeelden een goed idee, waar in het buitenland de accenten 
worden gelegd om te komen tot een goede invulling van de voor- en 
vroegschoolse educatie. Veel van die voorbeelden laten zien hoe de 
betrokkenheid van de ouders wordt ingevuld en hoe belangrijk 
men het vindt om aan te sluiten bij de achtergrond van de ouders 
en de thuissituatie. Zijn er ernstige achterstanden dan wordt 
ingezet op het hele gezin. Kinderen krijgen ook allerlei verantwoor-
delijkheden voor bezoekers, nieuwe kinderen en de overgang naar 
school. Observaties van de ontwikkeling van het kind zijn niet 
altijd voorbehouden aan een leidster; de inbreng van meerdere 
leidsters voorkomt dat een eenzijdig beeld ontstaat. Een belang-
rijke slotconclusie voor Nederland uit de Zweedse voorbeelden is 
misschien wel, dat door de hoge kwaliteit de kinderopvang een 
vanzelfsprekendheid is geworden en er bij de ouders een breed 
gedragen consensus is ontstaan dat kinderopvang goed is voor  
je kind. 
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