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3 De pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in internationaal perspectief 

Lisanne Jilink & Ruben Fukkink 
 
Hoe verhoudt de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (zie hoofdstuk 2) zich 
tot die in het buitenland? Is de Nederlandse kinderopvangkwaliteit vergelijkbaar met andere landen 
of zijn er landen waar we op dit gebied nog iets van kunnen leren? In dit hoofdstuk geven we een 
overzicht van de resultaten uit recente Nederlandse studies die we positioneren ten opzichte van 
de uitkomsten uit buitenlands onderzoek. Deze vergelijking tussen Nederlands en buitenlands 
onderzoek maken we voor studies waar eenzelfde instrument is gebruikt om de pedagogische 
kwaliteit te meten zodat de scores direct met elkaar kunnen worden vergeleken. 

Eerst bespreken we hieronder kort de meetinstrumenten die (inter)nationaal zijn gebruikt, 
voordat we de resultaten uit binnen- en buitenlandse studies presenteren. De globale 
proceskwaliteit op de groep is in diverse landen gemeten met de ITERS, ECERS, SACERS en 
FCCERS. Ook de CC-HOME, die in binnen- en buitenlands onderzoek is toegepast om de globale 
proceskwaliteit te meten, komt aan bod. Met globale proceskwaliteit bedoelen we, kort gezegd, 
alle ervaringen die een kind gedurende de dag opdoet op de groep: met pedagogisch 
medewerkers, met andere kinderen, met de materialen die op de groep aanwezig zijn, met het 
dagprogramma. Andere instrumenten focussen specifiek op de interacties tussen pedagogisch 
medewerkers en kinderen, zoals het CLASS-instrument, dat ook in buitenlands en Nederlands 
onderzoek is ingezet. 
 
Meetinstrumenten voor de globale proceskwaliteit 
Instrumenten die internationaal veel gebruikt zijn om de globale proceskwaliteit van 
kinderdagverblijven in kaart te brengen zijn de Infant/Toddler Environment Rating Scale – Revised 
(ITERS-R) (Harms et al., 2003) en de Early Childhood Environment Rating Scale – Revised 
(ECERS-R) (Harms et al., 1998). De ITERS-R is bedoeld voor het beoordelen van de kwaliteit op 
groepen waarvan de meerderheid van de kinderen jonger is dan 2,5 jaar (bijvoorbeeld 
babygroepen). De ECERS-R is bedoeld voor groepen waarvan de meerderheid van de kinderen 
tussen de 2,5 en 5 jaar oud is (bijvoorbeeld peutergroepen). Met de ITERS-R en ECERS-R wordt 
de kwaliteit van de dagelijkse ervaringen van kinderen in de kinderopvang beoordeeld op de 
groep, ofwel de globale proceskwaliteit. Omdat het ITERS/ECERS-instrument ook bij Nederlandse 
kwaliteitspeilingen is ingezet, is een vergelijking mogelijk tussen de scores op dit instrument in 
Nederland en in andere landen. 

Het ITERS/ECERS-instrument bestaat uit zeven subschalen: (a) ruimte en meubilering, (b) 
individuele zorg, (c) taal, (d) activiteiten, (e) interacties, (f) programma, (g) voorzieningen voor 
ouders en staf. De items binnen deze subschalen worden beoordeeld op een zevenpuntsschaal 
met beschrijvingen voor 1 = inadequaat, 3 = minimaal, 5 = goed en 7 = uitstekend. De scores op 
deze items worden gegeven door getrainde en gecertificeerde observatoren tijdens 
veldobservaties en een interview met de pedagogisch medewerker over aspecten van het 
kinderdagverblijf of het dagprogramma die niet geobserveerd konden worden tijdens het bezoek. 
Uiteindelijk kan een totaalscore worden berekend die het gemiddelde is van de scores op de items 
van alle subschalen. Op basis van de subschaalscores of de totaalscore kunnen groepen worden 
geclassificeerd in de kwaliteitsniveaus onvoldoende (score < 3), matig (3 ≤ score < 5) en goed 
(score ≥ 5). Omdat de ITERS/ECERS in verschillende landen wordt gebruikt, zijn de instrumenten 
in verschillende talen vertaald vanuit het Engels en aangepast aan de verschillende situaties in 
verschillende landen. 

Naast de ITERS en ECERS zijn er ook nog de School-Age Care Environment Rating Scale 
(SACERS) (Harms et al., 1996) voor het meten van de kwaliteit van respectievelijk de 
buitenschoolse opvang (voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar) en de Family Child Care 
Environment Rating Scale – Revised (FCCERS-R) (Harms et al., 2007) voor de gastouderopvang. 
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Net als de ITERS-R en ECERS-R meten ook de SACERS en de FCCERS-R verschillende 
aspecten van de globale proceskwaliteit, dat wil zeggen de kwaliteit van de dagelijkse ervaringen 
van de kinderen op de buitenschoolse opvang of bij de gastouder. Ook qua structuur zijn de 
SACERS en FCCERS verwant met de ITERS en ECERS. 

Voor het meten van de kwaliteit van de gastouderopvang wordt, naast de FCCERS, ook wel 
gebruik gemaakt van de Child Care Home Observation for Measurement of the Environment (CC-
HOME; Bradley et al., 2003). Ook met dit instrument kan de directe omgeving en de interacties 
van kinderen met de omgeving in kaart worden gebracht. Van dit instrument bestaat een versie 
voor kinderen onder de 3 jaar (bestaande uit 43 items) en een versie voor kinderen tussen de 3 en 
6 jaar (bestaande uit 58 items). De versie voor kinderen onder de 3 jaar bestaat uit zes 
subschalen: (a) responsiviteit, (b) acceptatie, (c) organisatie, (d) leermaterialen, (e) betrokkenheid, 
(f) variatie van ervaringen. In de versie voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar zijn daarnaast ook 
subschalen opgenomen met betrekking tot het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen en 
de ontwikkeling van schoolse en sociale vaardigheden. Beoordelaars geven telkens voor elk 
onderdeel een positieve score (1 = het onderdeel is aanwezig) of een negatieve score (0 = het 
onderdeel is niet aanwezig). Door de scores op de items op te tellen, kan één score per subschaal 
of één totaalscore worden berekend. 
 
Meetinstrumenten voor de kwaliteit van de interacties op de groep 
Een ander instrument dat in (inter)nationaal onderzoek wordt gebruikt om pedagogische kwaliteit 
te meten, is de door Amerikaanse wetenschappers ontwikkelde Classroom Assessment Scoring 
System (CLASS) (Pianta et al., 2008). De CLASS brengt de kwaliteit van de interacties tussen 
pedagogisch medewerkers en kinderen in kaart. Van de CLASS bestaan verschillende versies: 
een versie voor infants (babygroepen), voor toddlers (peutergroepen) en voor de preschool 
(voorschool); er zijn ook versies voor het basisonderwijs. 

De CLASS onderscheidt drie domeinen: emotionele ondersteuning, groepsorganisatie en 
educatieve ondersteuning. Binnen het domein emotionele ondersteuning worden vier subschalen 
onderscheiden: (a) positieve sfeer, (b) negatieve sfeer, (c) sensitiviteit van de pedagogisch 
medewerker, (d) rekening houden met het kindperspectief. Het domein groepsorganisatie is 
gericht op het ondersteunen en bevorderen van gedragsregulering. Het domein educatieve 
ondersteuning bestaat uit drie subschalen: (a) faciliteren van leren en ontwikkeling, (b) kwaliteit 
van feedback, (c) stimuleren van taalontwikkeling. Deze subschalen verschillen enigszins per 
versie van de CLASS voor verschillende leeftijdsgroepen. Iedere subschaal wordt beoordeeld op 
een zevenpuntsschaal, waarbij de scores 1 en 2 worden gezien als laag, de scores 3, 4 en 5 als 
middelmatig en 6 en 7 als hoog. Ook bij het gebruik van de CLASS worden observatoren eerst 
getraind voordat zij fragmenten beoordelen. 
 
3.1 Onderzoeksmethode 
Om de studies te verzamelen is in de online database Web of Science gezocht naar nationale en 
internationale onderzoeksartikelen die scores op een van de bovengenoemde 
kwaliteitsinstrumenten rapporteren. Aanvullend is gezocht naar artikelen via Google Scholar. Als 
zoektermen zijn de namen van de bovengenoemde kwaliteitsinstrumenten gebruikt. 

Om een overzicht te kunnen geven van de internationale globale proceskwaliteit van 
verschillende vormen van kinderopvang, is gezocht naar scores op de Environment Rating Scales 
en de CC-HOME. ITERS- en ECERS-uitkomsten uit studies gepubliceerd tussen 1989 en 2012 
zijn samengevat in een meta-analyse van Vermeer et al. (2016). Aanvullend zijn 28 artikelen 
geselecteerd met scores op de ITERS of ECERS, gepubliceerd tussen 2013 en 2017 (dus na de 
studie van Vermeer et al.). Alleen artikelen die scores rapporteerden over ten minste drie van de 
zeven subschalen zijn geselecteerd. We hebben minder studies gevonden van de kwaliteit van de 
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bso en gastouderopvang; vijf artikelen met scores op de SACERS en zes artikelen met scores op 
de FCCERS. Slechts twee artikelen werden gevonden die scores op de CC-HOME rapporteerden. 
 Daarnaast is gezocht naar studies die rapporteren over de interactiekwaliteit zoals gemeten 
met het CLASS-instrument. Van artikelen die CLASS-scores tijdens een voor- en nameting 
rapporteren, bijvoorbeeld voor en na een interventie, presenteren we in dit hoofdstuk alleen de 
scores van de voormeting of de scores van een controlegroep. Van één studie, die de CLASS-
scores van video-observaties en live-observaties met elkaar vergeleek (Curby et al., 2016), 
werden de scores van de live-observaties meegenomen, omdat dat de gebruikelijke procedure is 
bij de CLASS. In totaal werden 29 artikelen met CLASS-scores geselecteerd. 
 
 
3.2 Resultaten 
 
3.2.1 De globale proceskwaliteit van kinderdagverblijven in internationaal perspectief 
 
Vermeer et al. (2016) vatten in hun meta-analyse resultaten samen voor de ITERS en ECERS uit 
72 studies voor 23 verschillende landen, gepubliceerd tussen 1989 en 2012. In deze 
overzichtsstudie zijn de scores van verschillende landen gecategoriseerd per werelddeel. De 
ITERS/ECERS-scores in Australië en Nieuw-Zeeland bleken significant hoger dan in andere delen 
van de wereld. Daarna volgt Noord-Amerika (inclusief de Nederlandse Antillen), waar significant 
hogere kwaliteitsscores gerapporteerd worden dan in de werelddelen Europa, Zuid-Amerika en 
Azië. De gemiddelde ITERS/ECERS-score van de verschillende werelddelen is matig; een score 
van bijna 4 op een zevenpuntsschaal. De laagste kwaliteitsniveaus (gemiddelde scores < 3) 
werden gerapporteerd in Bangladesh, de Nederlandse Antillen  en Zuid-Korea). Goede kwaliteit 
opvang (gemiddelde scores > 5) werd gerapporteerd in Australië. 
 Binnen de verschillende werelddelen zijn soms sterk verschillende resultaten gepubliceerd. 
Er bleek meer spreiding in scores binnen Noord-Amerikaanse landen dan binnen Aziatische en 
Europese landen. De proceskwaliteit in Noord-Amerika varieert aanzienlijk en laat een sterk 
wisselend beeld zien per studie (zie Vermeer et al., 2016). 
 
In figuur 3.1 bieden we een overzicht van de globale proceskwaliteit van de kinderdagverblijven in 
twaalf landen, zoals gemeten met de ITERS/ECERS en gerapporteerd in studies gepubliceerd 
vanaf 2013. De meest recente kwaliteitspeiling in Nederland was in 2013 (zie hoofdstuk 2); hierbij 
is gebruik gemaakt van drie van de zeven subschalen van de ITERS/ECERS. In figuur 3.1 zijn 
alleen de Nederlandse ITERS/ECERS-scores zoals gemeten in 2005, 2008 en 2012 
weergegeven; hierbij gebruikten we vijf van de zeven subschalen. De Nederlandse kinderopvang 
scoort gemiddeld 4,3 op de gehanteerde zevenpuntsschaal (min-max: 1-7). De kwaliteit ligt 
daarmee tussen minimaal (score 3) en goed (5). 

Onvoldoende kwaliteit (scores lager dan 3) is gemeten in Portugal (Barros & Leal, 2015). In 
het Portugese onderzoek werden lage scores vooral gegeven voor de onderdelen die betrekking 
hadden op activiteiten en routines. Relatief hoge scores zijn gerapporteerd voor Canada en in 
twee studies uit de Verenigde Staten. In Canada wordt het hoogst gescoord op de subschalen 
interacties en programma (Wagner et al., 2016); onvoldoende scores komen helemaal niet voor in 
deze studie. 

Kijkend naar het overzicht van de globale proceskwaliteit in verschillende landen, steekt de 
score van Nederland uit 2012 iets uit boven de meeste landen. Wel zijn in enkele onderzoeken uit 
Zweden, Canada en de Verenigde Staten hogere kwaliteitsscores gerapporteerd. De globale 
proceskwaliteit van de Nederlandse kinderdagverblijven is redelijk vergelijkbaar met die uit veel 
andere landen. De meeste landen scoren, net als Nederland, matig (scores tussen 3 en 5). Naast 
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de verschillen tussen landen zijn verschillen binnen landen zichtbaar; per onderzoek en meetjaar 
worden verschillende resultaten gevonden. 

 
 

[figuur 3_1 ITERS ECERS.jpg] 
   
[klein onder de figuur] 
Noot: De jaartallen achter de landen staan voor het jaar waarin de globale proceskwaliteit gemeten 
is. In sommige gevallen vond de dataverzameling verspreid over meerdere jaren plaats. Indien het 
artikel het jaartal van dataverzameling niet vermeldde, is het jaar van publicatie weergegeven. 
Resultaten uit de Verenigde Staten gemarkeerd met een asterisk (*) richtten zich specifiek op 
Head Start-groepen. 
 
[bijschrift]Figuur 3.1 Globale proceskwaliteit van de kinderopvang (gemeten met het 
ITERS/ECERS-instrument) per land weergegeven 
 
 
De kwaliteit van interacties op de groep 
In figuur 3.2 presenteren we de resultaten van scores uit tien landen op de CLASS, verdeeld over 
de drie verschillende domeinen: emotionele ondersteuning, groepsorganisatie en educatieve 
ondersteuning. Pedagogisch medewerkers in Nederland zijn, gemiddeld genomen, redelijk goed in 
het bieden van emotionele ondersteuning van de kinderen en de organisatie van de groep, maar 
zwakker in educatieve ondersteuning. Dit patroon is ook zichtbaar in andere landen. 

Als we kijken naar emotionele ondersteuning, scoort Nederland goed, vergelijkbaar met 
landen als Duitsland, Finland, Zweden en Australië. Ook de meeste onderzoeken uit de Verenigde 
Staten rapporteren een goede emotionele ondersteuning, hoewel er ook onderzoeken zijn die 
matige scores laten zien. Andere landen die matig scoren op emotionele ondersteuning zijn 
Spanje, Canada en Chili, al liggen de scores niet ver onder de 5 (goed). Er zijn voor dit domein 
geen grote verschillen tussen landen en er is geen onderzoek dat gemiddeld lage scores 
rapporteert op emotionele ondersteuning. 

Binnen het domein groepsorganisatie zijn de verschillen tussen landen iets groter, al komen 
lage gemiddeldes op dit domein ook niet voor in de geselecteerde studies. Het niveau van de 
groepsorganisatie is vergelijkbaar met het niveau van emotionele ondersteuning. Ook het 
organiseren van de groep kan worden gezien als een van de basisvaardigheden die pedagogisch 
medewerkers internationaal relatief goed beheersen. Wel liggen de scores van veel landen voor 
groepsorganisatie gemiddeld iets lager dan voor emotionele ondersteuning. Duitsland, Finland, 
Zweden, Canada en de Verenigde Staten laten relatief hoge scores zien. Onderzoek uit de 
Verenigde Staten laat wederom een wisselend beeld zien: scores verschillen per onderzoek en 
meetjaar. Zo werd in 2007 een lage score van 3,5 gemeten, terwijl in latere onderzoeken goede 
scores van rond de 5 zijn gerapporteerd. De groepsorganisatie op Nederlandse 
kinderdagverblijven is matig tot goed. 

Het niveau van educatieve ondersteuning ligt internationaal gezien beduidend lager. 
Landen als Duitsland, Spanje, Australië, Chili, China en ook de meeste onderzoeken uit de 
Verenigde Staten, scoren onvoldoende op educatieve ondersteuning. Ook Nederland past in dit 
beeld met scores van net boven de 3 (matig). Landen die wat hoger scoren, zijn Finland en 
Zweden. In een Zweedse studie uit 2015 is zelfs een score van 5,3 gerapporteerd. 

De lage scores op vooral emotionele ondersteuning in China en Chili zouden verklaard 
kunnen worden door de hoge beroepskracht-kindratio’s die daar gerapporteerd werden. In Chili 
zijn er gemiddeld 2 volwassenen voor elke 35 kinderen in de kinderopvang (Leyva et al., 2015) en 
in China werd in de regio waar het onderzoek van Hu (2015) plaatsvond, zelfs een ratio van 1 
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pedagogisch medewerker op 27 kinderen gerapporteerd in 2010. Met zulke hoge beroepskracht-
kindratio’s is het voor pedagogisch medewerkers moeilijk om ondersteuning te bieden aan alle 
kinderen en hen te betrekken bij activiteiten. 

Hoewel de kwaliteit van de interacties op de groep per land en per onderzoek verschilt, is in 
grote trekken zichtbaar dat het niveau van emotionele ondersteuning internationaal gezien goed is. 
De groepsorganisatie is matig tot goed. Nederland blijft daarbij niet achter bij andere landen. Het 
niveau van educatieve ondersteuning is internationaal gezien laag tot matig, mogelijk met enkele 
Zweedse kindcentra als positieve uitzondering. De uitdaging, zowel nationaal als internationaal, is 
om de educatieve kwaliteit te verbeteren met behoud van de kwaliteit van de emotionele 
ondersteuning en de organisatie van de groep. 
            
 
[figuur 3_2a en 3_2 b naast elkaar als het kan, evt. pagina overdwars ivm leesbaarheid] 
[klein onder de drie figuren] 
Noot: De jaartallen achter de landen staan voor het jaar waarin de globale proceskwaliteit gemeten 
is. Indien het artikel het jaartal van dataverzameling niet vermeldde, is het jaar van publicatie 
weergegeven. 
* Gemiddelde score van de resultaten van een meta-analyse van 35 studies t/m 2015 (Perlman et 
al., 2016). 
 
[bijschrift]Figuur 3.2 Kwaliteit van interacties in de kinderopvang per land (gemeten met het 
CLASS-instrument) 
 
 
3.2.2 De pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in internationaal perspectief 
De buitenschoolse opvang (bso) is internationaal nog maar weinig onderzocht en het aantal 
gevonden studies waarin de SACERS is gebruikt, is beperkt. In figuur 3.3 hebben we de SACERS-
scores weergegeven, zoals we die vonden in de Nederlandse validatiestudie en in buitenlandse 
studies. In 1998 worden in de Verenigde Staten gemiddelde SACERS-scores van 3,41 en 4,09 
gemeten, respectievelijk vóór en nadat programma’s voor buitenschoolse opvang deelnamen aan 
een initiatief voor kwaliteitsverbetering (Hall & Cassidy, 2002). Hall en Dilworth (2005) vonden in 
2001 een gemiddeld lage SACERS-score van 2,51 voor de globale kwaliteit van 23 school-age 
child care programs in de Verenigde Staten. In 2003 werd in de Verenigde Staten een gemiddelde 
SACERS-score van 3,82 gemeten bij de evaluatie van een after-school program (Mahoney et al., 
2005). Herrera et al. (2005) vermelden een matige SACERS-score van gemiddeld 3,03 van 168 
Chileense bso-groepen. De scores uit deze verschillende onderzoeken op de SACERS zijn laag 
tot matig. Een kanttekening is hier wel op zijn plaats: het is moeilijk om de pedagogische kwaliteit 
van de Nederlandse bso te vergelijken met andere landen vanwege de grote verschillen in 
doelstellingen, doelgroepen en de inhoud van het buitenschoolse aanbod (Boogaard et al., 2008; 
Fukkink & Boogaard, 2016). Zo zijn er naschoolse programma’s gericht op leren in een relatief 
schoolse setting en er zijn naschoolse programma’s waar ontspanning en sociaal contact centraal 
staan. 

In Nederland is de SACERS alleen gebruikt voor de validering van een Nederlands 
meetinstrument om de kwaliteit van de Nederlandse bso in kaart te brengen. In deze 
validatiestudie werd, naast de scores op het Nederlandse bso-instrument (zie hoofdstuk 2), een 
matige SACERS-score van 4,1 gevonden (Fukkink & Boogaard, 2016). Een aantal items van het 
instrument dat specifiek is toegesneden op de Amerikaanse context, bleek niet goed te passen in 
de Nederlandse situatie. Het ging om het ophangen van het menu, frequente 
ontruimingsoefeningen en het isoleren van zieke kinderen buiten de groep, die de SACERS noemt 
en die de Nederlandse scores drukken. Het Amerikaanse SACERS-instrument heeft op 
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onderdelen daardoor inhoudelijk een andere operationalisatie van het begrip ‘pedagogische 
kwaliteit’ dan we in Nederland hanteren voor de buitenschoolse opvang. 
 
[figuur 3_3] 
 
 
[klein] 
Noot: De jaartallen achter de landen staan voor het jaar waarin de globale proceskwaliteit gemeten 
is. Indien het artikel het jaartal van dataverzameling niet vermeldde, is het jaar van publicatie 
weergegeven.  
 
[bijschrift]Figuur 3.3 Kwaliteit van de buitenschoolse opvang per land (zoals gemeten met het 
SACERS-instrument) 
 
 
3.2.3 De pedagogische kwaliteit van gastouderopvang in internationaal perspectief 
Ook de kwaliteit van de gastouderopvang is nog relatief weinig onderzocht. Net als in het geval 
van de buitenschoolse opvang is in Nederland voor de ontwikkeling van een meetinstrument voor 
de kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang gebruik gemaakt van de al bestaande 
Amerikaanse FCCERS-R (Deynoot-Schaub et al., 2014). Er werd een gemiddelde score van 4,15 
op de FCCERS-R gevonden op de gehanteerde zevenpuntsschaal (zie figuur 3.4). 

Andere landen waar de FCCERS gebruikt is, zijn de Verenigde Staten, Australië en het 
Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse score is vergelijkbaar met scores uit deze landen. De 
gerapporteerde scores vallen allemaal binnen de range matig. In de Verenigde Staten rapporteren 
Howes en Norris (1997) een gemiddelde score van 3.81 op de Family Day Care Environment 
Rating Scale (FDCERS, een vorige versie van de FCCERS). Norris (2001) vergeleek de scores 
van gastouders in de Verenigde Staten die niet, afwisselend of continu deelnamen aan 
professionele ontwikkeling/training. Deze groepen gastouders scoorden respectievelijk 3.38, 3.50 
en 4.38 op de FDCERS. Schaack et al. (2013) rapporteren een gemiddelde score van 4.38 op de 
FCCERS in de Verenigde Staten. In het Australische onderzoek (Bowes et al. 2009) worden de 
scores op de FCCERS per leeftijdsgroep gerapporteerd, met een gemiddelde score van 4,3. 

Naast het bovengenoemde Nederlandse onderzoek waarbij de FCCERS-R is gebruikt, 
hebben Groeneveld et al. (2010) de kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang onderzocht 
met behulp van een ander meetinstrument, namelijk de CC-HOME (het gaat om de versie van dit 
instrument voor kinderen jonger dan 3 jaar). De gemiddelde score van 36,98 uit dit onderzoek 
betekent dat 86% van de 43 items een positieve score kregen. Ter vergelijking: in Amerikaans 
onderzoek van Bradley et al. (2003) werd met de CC-HOME (de versie voor kinderen jonger dan 3 
jaar) een gemiddelde score gemeten van 34.76 (= 80,8% van alle kwaliteitsindicatoren) en met de 
versie voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar een gemiddelde score van 38.78 (= 66,9% van alle 
kwaliteitsindicatoren). 
  

  

 [figuur 3_4] 
 
[klein]Noot: De jaartallen achter de landen staan voor het jaar waarin de globale proceskwaliteit 
gemeten is. Indien het artikel het jaartal van dataverzameling niet vermeldde, is het jaar van 
publicatie weergegeven. 
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[bijschrift]Figuur 3.4 Kwaliteit van de gastouderopvang per land (zoals gemeten met het FCCERS-
instrument) 
 
 
3.3 Conclusies 
De kinderopvang in Nederland is in vele opzichten van redelijke kwaliteit, maar er is ruimte voor 
verbetering. Als we de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang vergelijken met andere landen, 
scoort Nederland gemiddeld. Dit geldt zowel voor de globale proceskwaliteit, gemeten met de 
ITERS/ECERS, als voor de kwaliteit van de interacties, gemeten met de CLASS. Als we kijken 
naar de scores op de gehanteerde beoordelingsschaal dan zijn vooral matige scores gemeten 
(tussen 3 en 5). Lage scores en hoge scores komen minder voor. Er zijn landen die lagere scores 
laten zien, maar (studies uit) landen als Zweden, Canada en de Verenigde Staten laten vaak 
hogere scores zien dan in Nederland. De verschillende internationale onderzoeken tonen een 
wisselend beeld. Onderzoeksresultaten verschillen niet alleen tussen landen, maar ook binnen 
landen, per onderzoek en per jaar waarin de meting plaatsvond. Onderzoek naar de kwaliteit van 
de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang is dun gezaaid. De gevonden resultaten zijn 
vooral matige scores, zowel in Nederland als in studies uit andere landen. 

Hoewel onderzoekers uit verschillende landen gebruik hebben gemaakt van dezelfde 
instrumenten, zijn er belangrijke verschillen tussen landen die bij het vergelijken van 
onderzoeksresultaten moeten worden meegewogen. Zo zijn er grote verschillen per land in 
bijvoorbeeld de beroepskracht-kindratio. Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker is 
bijvoorbeeld erg groot in China en Chili. Ook kan de leeftijd van de kinderen in de kinderopvang 
per land verschillen. De kinderen uit de steekproeven van studies uit bijvoorbeeld Griekenland en 
Finland zijn ouder dan 5 jaar, dus ouder dan de kinderen uit Nederlandse kinderdagverblijven, die 
tussen de 0 en 4 jaar oud zijn. Ten slotte hebben onderzoekers, rekening houdend met de 
specifieke landelijke context, instrumenten soms aangepast of ze hebben alleen een deel van het 
instrument gebruikt. In sommige studies zijn daarom items of subschalen weggelaten omdat deze 
minder geschikt werden bevonden, en dat compliceert de vergelijkbaarheid. 

De studies die we in dit hoofdstuk hebben samengevat, maken gebruik van 
gestandaardiseerde en gevalideerde beoordelingsinstrumenten en brengen zo de 
kinderopvangkwaliteit goed in beeld. Ook maken ze het mogelijk – rekening houdend met 
verschillen in context en onderzoeksopzet – een vergelijking te maken. Gemeenschappelijke 
instrumenten in internationaal onderzoek kunnen discussies over kwaliteit faciliteren en 
betrokkenen uit verschillende landen in staat stellen om van elkaar te leren als het gaat om het 
monitoren en verbeteren van de pedagogische kwaliteit. Tegelijkertijd maakt het gebruik van 
gestandaardiseerde instrumenten het lastig om recht te doen aan specifieke kwaliteitsopvattingen 
en kinderopvangtradities. De uitdaging bij het vergelijken van kinderopvang in verschillende landen 
is, om waar mogelijk, aansluiting te vinden bij bestaande instrumenten en daarnaast een balans te 
vinden tussen diverse opvattingen over pedagogische kwaliteit die er bestaan. De besproken 
resultaten uit dit hoofdstuk geven zo een globaal beeld van de pedagogische kwaliteit van de 
kinderopvang in verschillende landen en maken het mogelijk de opvang in Nederland in een 
internationale context te plaatsen. 
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