MeMoQ onderzoekt kwaliteit in 400 opvanglocaties

De pedagogische kwaliteit in
kaart gebracht
Op basis van observaties in 400
locaties in Vlaanderen en Brussel kan
Kind & G
 ezin conclusies trekken over
de p
 edagogische kwaliteit ervan. Over
het algemeen voelen kinderen zich vrij
goed. Ook de wijze waarop kinderbegeleiders kinderen emotioneel ondersteunen en zorgen voor een warm klimaat
scoort eerder hoog. Tegelijk tonen de
observaties dat de kinderopvang meer
doelgericht kan inspelen op de nieuwsgierigheid en de exploratiedrang van
kinderen. In dit eerste artikel vertellen
onderzoekers over hun observaties en
hoe professionals de uitdagingen kunnen
aanpakken.

S

inds 2014 heeft Vlaanderen een pedagogisch raamwerk
voor de opvang van baby’s en peuters. In dit raamwerk
– zie www.kindengezin.be/img/pedagogische-raamwerk.
pdf en ook KIDDO 1 2015 en KIDDO 1 2016 – staan de krijtlijnen
voor pedagogische kwaliteit uitgetekend. Het raamwerk is
onderdeel van MeMoQ: Meten en Monitoren van de Kwaliteit.
Andere onderdelen van MeMoQ zijn: een instrument voor
monitoring, een instrument voor zelfevaluatie en een onderzoek
naar de pedagogische kwaliteit. Het is de eerste keer dat zo’n
grootschalig onderzoek in Vlaanderen en Brussel plaatsvindt,
Kind & Gezin kan nu conclusies trekken over de pedagogische
kwaliteit.

Onderzoeker op pad
‘Vandaag ben ik vroeg op pad. Ik ga op bezoek bij Ann. Zij werkt
als kinderbegeleider in de gezinsopvang (gastouderopvang, red.),
haar opvang is een van de 400 organisaties die meewerken aan
het MeMoQ-onderzoek. Om 8.30 uur kom ik aan. Ann ontvangt
me hartelijk en ik neem de tijd om kennis te maken. Het gebeurt

10

KIDDO 4 • 2017

niet elke dag dat iemand een hele voormiddag komt kijken
wat er gebeurt. Voor veel kinderen en begeleiders is dat best
spannend. Als het ijs gebroken is, ga ik op een stoeltje zitten. Ik
maak me zo onzichtbaar mogelijk, als deel van het meubilair, en
kijk naar de kinderen. Hoe voelen ze zich? Wat doen ze? Gaan
ze volop op in hun spel? Ik kijk ook naar Ann. Wat doet ze als
begeleidster? Hoe zorgt ze voor een warm klimaat? Reageert
ze sensitief op wat kinderen doen? Stimuleert ze kinderen
tot diepgaand spel? Hoe ondersteunt ze de communicatie en
taalverwerving van kinderen? Ik bekijk ook de ruimte. Hoe is de
indeling? Welk speelgoed is er voor de kinderen? Staat het op
kindhoogte? Daagt het de kinderen uit? Ik heb daarbij ook oog
voor diversiteit. Respecteert Ann de eigenheid van de kinderen
en hun ouders? Op welke manier komt dat in beeld?’

Ik zie, ik zie…
‘Ik kijk de hele voormiddag. Ik zie kinderen met auto’s rijden
over zelf verzonnen snelwegen. Ik zie kinderen die samen met
de poppen naar de ‘winkel’ gaan. Daarna zit Ann knus met de

Tekst: Bart Declercq & Hester Hulpia • Foto's: Caroline Boudry

Doorgaans voelen kinderen zich
goed en is hun emotioneel welbevinden hoog. Ze mogen wel wat
meer educatieve prikkels krijgen

kinderen op de mat en leest ze een verhaaltje voor. Even later
zie ik haar tijdens de verzorging lachen met een baby: ze telt
de teentjes en dat kriebelt natuurlijk. Ik zie dat Ann een dikke
knuffel geeft aan een jongen die zich heeft pijn gedaan. Daarna
zie ik hoe de oudste kinderen samen de tafel dekken. Nu gaat
iedereen smakelijk eten. Ik zie dat de kinderen stilaan moe
worden. Ann maakt hen klaar om naar bed te gaan. Ook voor mij
is het tijd om de observatie af te ronden. Ik praat nog even na.
Wat vond zij als begeleidster van deze voormiddag? Hoe heeft zij
het ervaren en wat viel mij op? Ik neem de vragenlijsten mee die
ouders hebben ingevuld (wordt vervolgd, KIDDO 5 2017) en stap
om 13u weer naar buiten. Ik heb mooie momenten gezien, wat
heb ik toch een toffe job! Maar de dag zit er nog niet op. Ik contacteer nieuwe locaties, ik geef mijn observaties in en analyseer
met wetenschappelijke methodes wat ik gezien heb.’

Onderzoekswerk
Zeven getrainde onderzoekers bezochten in totaal 400 locaties.
Het was een mix van gezinsopvang en groepsopvang, grote en
kleine organisaties, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.
Elke observatie duurde ongeveer vier uur. De nadruk lag telkens
op proceskwaliteit. Dat is de zichtbare kwaliteit op de werkvloer,
alles wat rechtstreeks een impact heeft op kinderen. De onderzoekers keken naar:
• welbevinden en betrokkenheid van kinderen,
•	de manier waarop begeleiders de kinderen emotioneel en
educatief ondersteunen,

• de activiteiten die kinderen doen,
•	de omgeving binnen en buiten: indeling en inrichting, speelgoed en materialen in de verschillende ruimtes, dagorganisatie en diversiteit.
Naast deze observaties verzamelden zij gegevens van:
•	de ouders: wat vinden zij belangrijk en waar zijn ze tevreden
over?
•	de locatie: welke contextfactoren (zoals pedagogische
ondersteuning, samenstelling van het team…) bevorderen de
pedagogische kwaliteit?
Omdat het niet zo makkelijk is om observaties met elkaar te
vergelijken, gebruikten de onderzoekers verschillende wetenschappelijke instrumenten die ook internationaal erkend zijn.
Op die manier konden ze aan de observaties ‘scores’ toekennen.
Aangevuld met antwoorden van ouders en verantwoordelijken
(wordt vervolgd, KIDDO 5 2017), verkregen zij een schat aan
onderzoeksmateriaal. Alle gegevens samen geven een duidelijk
beeld van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Doorgaans voelen kinderen zich goed
Wat zijn nu belangrijke vaststellingen uit de observaties? 1)
Gezins- en groepsopvang doen het even goed, er zijn geen
noemenswaardige verschillen in de pedagogische kwaliteit. 2) Er
is meestal een efficiënte en kindgerichte organisatie van de dag.
De dagindeling houdt rekening met het ritme van de kinderen en >

KIDDO 4 • 2017

11

Over het algemeen zijn kinderbegeleiders goed in het emotioneel ondersteunen van kinderen

biedt kinderen kansen om zelf te bepalen wat ze doen. 3) Kinderbegeleiders zijn veelal optimaal beschikbaar voor de kinderen.
4) De sfeer in de opvanglocaties is meestal positief. Over het
algemeen zijn kinderbegeleiders goed in het emotioneel ondersteunen van kinderen. Ze gaan respectvol met kinderen om, er is
een warme band tussen begeleiders en kinderen, begeleiders zijn
sensitief-responsief en kinderen gaan op een aangename manier
met elkaar om. Doorgaans voelen kinderen zich goed en het
welbevinden van de kinderen is hoog.

Gemiste kansen om kinderen te
prikkelen
Tegelijk zijn er gemiste kansen op educatief vlak. Wanneer
kinderen aan het spelen zijn, is hun betrokkenheid in heel wat
opvangvoorzieningen matig tot laag, dat verdient meer aandacht. Concreet: begeleiders benutten nog te weinig kansen om
in te spelen op de ontdekkingsdrang van kinderen. Begeleiders
kunnen er nog beter voor zorgen dat kinderen iets nieuws kunnen ontdekken en zelfstandig met materialen kunnen bezig zijn,
terwijl ze zelf ook actief meedoen. Dit kan helpen om kinderen
net dat ene stapje verder te laten groeien. Ook het taalaanbod
kan rijker, zeker in groepen met anderstalige kinderen. Dit kan
door meer met kinderen te praten, door meer gevarieerde taal te
gebruiken en de kinderen zelf aan het woord laten.
De vaststelling dat kinderen best wat meer uitdagingen mogen
krijgen, is op zich niet zo vreemd. Onderzoek in kinderopvang in
andere landen leidt vaak tot dezelfde conclusie: opvangorganisaties kunnen nog sterker inzetten op de betrokkenheid en educatieve ondersteuning van jonge kinderen. Op die manier krijgen
kinderen meer sleutelervaringen in de vier ervaringsgebieden (zie
KIDDO 1 2016).
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Gemiste kansen in de fysieke ruimte
Er zijn grote verschillen in indeling en inrichting van de ruimte.
Vaak verdient die inrichting iets meer aandacht. Er mogen meer
toegankelijke en gevarieerde materialen komen, zodat de verschillende ervaringsgebieden volop aan bod kunnen komen. De
onderzoekers zagen tijdens de observaties ook amper kinderen
en begeleiders naar buiten trekken.

Overal liggen kansen voor het grijpen
Meer aandacht voor de educatieve ondersteuning van kinderen
betekent niet dat de kinderopvang ‘lesjes’ moet geven of meer
geleide activiteiten moet opzetten. Integendeel... Het gaat erom
dat nog heel wat momenten niet als ‘educatief’ gezien worden.
In organisaties die hoog scoren op pedagogische kwaliteit zijn
de stimulansen voor kinderen niet gebonden aan voorbereide
activiteiten, bepaalde inhouden of momenten tijdens de dag...
In die opvanglocaties zijn er ook kwaliteitsvolle educatieve
interacties tijdens de verzorging, het eten, de potjesmomenten,
het slapengaan en de overgangsmomenten.

Terug naar onthaalouder Ann in haar gezinsopvang. Ze betrekt
de kinderen bij het koken door bewust tussen hen te gaan zitten
terwijl ze aardappelen schilt. Ja, ook Briek (7 maanden) zit in
de wipper en kijkt lustig mee. De kinderen gooien de patatjes in
het water en samen praten ze. Ann vraagt welke aardappel het
zwaarste weegt. Ze proberen of een aardappel kan drijven. Kinderen tonen verbaasd het zetmeel op hun handen, het voelt een
beetje vies. Ann laat hen even een rauwe aardappel proeven en
legt uit waarom aardappelen moeten koken. ‘Papa kookt thuis ook
aardappelen’, vertelt Zoë, ‘maar soms ook rijst of puree.’ Het gesprek gaat nu over het verschil tussen puree en aardappelen. Is dat
anders? Als de aardappelen klaar zijn, giet Ann ze af. Waterdamp

beslaat het raam. Hoe komt dat nu? Samen gaan ze naar buiten
en gooien de schillen op de komposthoop. Een simpele kookactiviteit lokt heel wat taal en verwondering uit. De rijke woordenschat
van de begeleider, de nieuwsgierige vragen van de kinderen: de
uitwisseling heen en weer is mooi om te zien en te horen. Dit is
een educatief en boeiend moment voor de kinderen.

Lok verwondering uit, speel mee
Inspelen op sterktes, interesses en spontane taaluitingen van kinderen gaat makkelijker in aantrekkelijke ruimtes waar kinderen
zelf gevarieerde materialen kunnen ontdekken. Lokt de omgeving verwondering uit bij de kinderen? Stimuleert de omgeving
kinderen om spontaan op verkenning te gaan? De hoeveelheid
maakt niet uit, het belangrijkste is dat je gevarieerd en interessant materiaal hebt en dat je het doordacht aanbiedt.

In haar gezinsopvang gebruikt Ann elke dag een paar van haar
‘ideeëntassen’. Kinderen kunnen zo’n tas zelf nemen. Elke tas
heeft enkele goed gekozen accessoires. De verzorgingstas bevat
een luier, een kam, lotion, zalf, vochtige doekjes, een klein dekentje... Net echt. In de salonzetel zijn kinderen samen babypoppen
aan het verluieren. In de verjaardagstas zitten enkele feesthoedjes, een lekker ‘taartje’, toeters en een beetje inpakpapier. Loïc is
bijna jarig, hij grijpt graag naar die tas. Er is ook een voeltas, met
rammelaars en knisperboekjes die Ann samen met baby Briek
ontdekt. Dergelijk prikkelend aanbod, samen met een actieve
begeleider die uitgaat van wat kinderen boeiend vinden, leidt tot
een hoge pedagogische kwaliteit. De rol van kinderbegeleiders
is daarbij niet te onderschatten. Tijdens vrij spel zijn begeleiders
vaak bezig met andere zaken: koken, afstemming met collega’s,
soms ook administratie... De ondersteuning die begeleiders
bieden bij vrij spel is daardoor meestal vrij laag. Nochtans is ook

vrij spel een uitgelezen moment om kinderen educatief boeiende
prikkels en rijke taal aan te bieden.

Wordt vervolgd…
In dit allereerste MeMoQ-onderzoek zagen de onderzoekers
pareltjes. Kinderen die prachtig samenspelen, mooie interacties tussen kinderen en hun begeleiders, kinderbegeleiders die
zich met hart en ziel voor baby’s en peuters inzetten… Deze
momenten tonen duidelijk het belang van de kinderopvang als
pedagogische plek. Als gezins- en groepsopvang de educatieve
kansen nog meer aangrijpen, dan wordt de opvang nog meer
een pedagogische plek waar kinderen volop kunnen groeien.
In een volgend nummer komt deel 2 van de onderzoeksresultaten aan bod. Hoe ervaren ouders de zoektocht naar
kinderopvang? Wat vinden ze belangrijk? Hoe verloopt de
samenwerking? Later brengt KIDDO in de middenkatern voor
Vlaamse lezers ook alle informatie over de nieuwe instrumenten
voor zelfevaluatie en inspectie van de pedagogische kwaliteit.
Nog later, binnen enkele jaren, komt er een herhaling van dit
onderzoek. MeMoQ deed nu een eerste meting, een nulmeting.
De bedoeling is om dit regelmatig te herhalen zodat er blijvend
zicht is op de pedagogische kwaliteit die zo belangrijk is voor
kinderen, gezinnen en de samenleving. <

Meer lezen
Op www.kindengezin.be/kinderopvang/sectorbabys-en-peuters/pedagogische-aanpak vind je alle
informatie en alle deelrapporten van het MeMoQonderzoek.
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