
Resultaten van het onderzoeks programma 
Kwaliteit Kinderopvang

Effecten van kinderopvang
Profiteren kinderen in verschillende 
mate?

• Oog voor het type kind
• Verschillen tussen gastouderopvang en 

kinderdagverblijf
• Aandacht voor de interactie en relatie met 

het kind 

Resultaat: Kinderopvang heeft een positieve 
invloed op de sociale ontwikkeling van 
kinderen

Kei in Karakter 
De deugdenaanpak in de kinderopvang

• Kinderen in hun kracht zetten
• Aandacht voor positieve karaktereigenschappen (deugden) 
• Deugden oefenen door spel en taal 

Resultaat: Aandacht voor de emotionele ontwikkeling van kinderen

Alert4You
Samenwerking tussen jeugdhulp 
en kinderopvang

• Kennisoverdracht en coaching door 
jeugdhulpexperts

• Handvatten voor omgang met opvallend 
gedrag bij kinderen

• Ondersteuning van ouders

Resultaat: Betere signalering en begeleiding 
van kinderen met opvallend gedrag

Binnen het ZonMw-
programma Kwaliteit Kinder-
opvang zijn - in opdracht van 

het ministerie van Sociale Zaken en 
Werk gelegenheid - 7 projecten afgerond. 
Het doel van deze projecten was praktijk 
en wetenschap verbinden en zo zicht te 
krijgen op wat er in de praktijk van de 

kinderopvang werkt en wat niet, en 
waarom. Deze illustratie neemt 

je mee in resultaten van de 
projecten.

Pijlers van het programma

   Effecten van kinderopvang op 
de ontwikkeling van kinderen 
(0-12 jaar) in kaart brengen

   Kwaliteit van de babyopvang 
(0-18 maanden) onderzoeken

   Het professionaliseren 
van medewerkers in de 
kinderopvang

Kwaliteit van taal, 
spel en denken  
Aansluiten op de beleving 
van kinderen

• Zicht op drempels bij spelinteracties
• Initiatief van het kind centraal
• Spelenderwijs samen op zoek naar 

oplossingen

Resultaat: Dit project heeft geleid tot 
een professionaliseringstraject

PROJECT

Een veilige basis 
Stress bij de start of terugkeer naar 
de kinderopvang

• Aandacht voor een transitieperiode / overgangsperiode 
• Videotraining voor pedagogisch medewerkers
• De invloed van ouders 

Resultaat: Aanbevelingen voor de pedagogisch 
medewerker

PROJECT

PROJECT

Professionaliseren in 
dialogische gesprekken 
In gesprek met kinderen tijdens 
het spelen

• Vaardigheden in het meedoen aan 
het spel van kinderen

• Open vragen stellen
• Ruimte geven voor de ideeën van het 

kind

Resultaat: Bijdrage aan de taal- en 
spelontwikkeling van kinderen

PROJECT
PROJECT

Groene Kinderopvang
De natuur als pedagogische ruimte

• Groene buitenruimte actief gebruiken
• Handvatten om pedagogische vaardigheden optimaal 

in te zetten
• Manier om ontwikkeling en welzijn van kinderen te 

ondersteunen

Resultaat: Groene buitenruimte stimuleert spel en 
verlaagt het stressniveau van kinderen

PROJECT

PROJECT

https://publicaties.zonmw.nl/kinderopvang-heeft-positief-effect-op-ontwikkeling-kinderen/
https://publicaties.zonmw.nl/kinderen-stimuleren-bij-het-verder-ontwikkelen-van-hun-positieve-eigenschappen/
https://publicaties.zonmw.nl/dankzij-samenwerking-voel-ik-me-meer-in-mijn-kracht-gezet/
https://publicaties.zonmw.nl/pedagogisch-medewerkers-vergroten-interactievaardigheden-tijdens-spel/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kwaliteit-kinderopvang/kei-in-karakter-in-de-kinderopvang-een-onderzoek-naar-de-deugdenaanpak-in-de-kinderopvang/
https://publicaties.zonmw.nl/de-invloed-van-ouders-bij-stress-baby/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kwaliteit-kinderopvang/een-veilige-basis-een-effectstudie-naar-vipp-babyopvang/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kwaliteit-kinderopvang/effecten-van-kinderopvang-profiteren-kinderen-in-verschillende-mate/
https://publicaties.zonmw.nl/in-het-spel-van-kinderen-meegaan-niet-als-juf-maar-als-speelmaatje/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kwaliteit-kinderopvang/professionaliseren-op-spelbegeleiding-door-dialogische-gesprekken-1/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kwaliteit-kinderopvang/alert4you-professionalisering-van-medewerkers-in-de-kinderopvang-een-verklarend-onderzoek-naar-de-1/
https://publicaties.zonmw.nl/groene-buitenruimte-stimuleert-spel-handvatten-voor-professionals-kinderopvang/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kwaliteit-kinderopvang/versterken-van-de-kwaliteit-groene-kinderdagopvang-door-doelgericht-gebruik-van-de-natuur-als-pedago/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/kwaliteit-kinderopvang/kwaliteit-van-taal-spel-en-denkennaar-een-plg-benadering-voor-adaptieve-ondersteuning-bij-het-daa-1/

