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De NCKO-Kwaliteitsmonitor 

Meten is 
  weten
Het laatste onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van het NCKO gaf geen aanleiding tot vrolijkheid. Opnieuw 
was de kwaliteit gedaald. Om de sector te ondersteunen zelf de pedagogisch kwaliteit te meten en te verbeteren, 
heeft het NCKO de Kwaliteitsmonitor ontwikkeld. 

NCKO-Kwaliteitsmonitor. De Kwa-
liteitsmonitor is een praktisch in-
strument waarmee kinderopvang-
organisaties zelf op relatief 
eenvoudige wijze de pedagogische 
kwaliteit van de opvang in hun 
centra kunnen inschatten. Gebruik 
van de monitor maakt duidelijk 
wat de sterke en zwakkere kanten 
van de opvang zijn en op welke 
concrete punten de kwaliteit (ver-
der) verbeterd kan worden. 
De NCKO-Kwaliteitsmonitor is be-
doeld voor gebruik binnen kinder-
opvangorganisaties, vooral door 
leidinggevenden en kwaliteitsme-
dewerkers. Het is een middel om 
de pedagogische kwaliteit binnen 
de eigen organisatie op een rela-
tief eenvoudige wijze in kaart te 
brengen en te monitoren. Op ba-
sis daarvan kan de organisatie de 
kwaliteit optimaliseren. De Moni-
tor is dus, kort gezegd, voor en 
door de kinderopvangsector. Of 
zoals staatssecretaris Sharon 
Dijksma het in het in het voor-
woord zegt: ‘Elk dagverblijf kan 
er zelf mee aan het werk, om dat 
wat goed gaat goed te houden en 
dat wat beter kan te verbeteren’. 
Met hulp van Bureau Kwaliteit 

Kinderopvang (BKK) wordt de 
Kwaliteitsmonitor verspreid on-
der kinderopvangorganisaties in 
het land. Daarnaast organiseerde 
BKK een aantal regionale bijeen-
komsten over pedagogische kwa-
liteit waarin de Kwaliteitsmonitor 
werd gepresenteerd.

Voorgeschiedenis
Het instrument heeft een lange 
voorgeschiedenis. Het NCKO is al 
langere tijd bezig met weten-
schappelijk onderzoek naar de pe-
dagogische kwaliteit van de dag-
opvang voor 0- tot en met 
4-jarigen. Vijf jaar geleden heeft 
het NCKO een pedagogisch kwali-
teitsmodel opgesteld, dat voor 
het eerst beschreven is in het 
boek ‘De kwaliteit van de kinder-
opvang’. In dit model zijn de be-
langrijkste kwaliteitskenmerken 
opgenomen die de pedagogische 
doelen uit de Wet Kinderopvang  
realiseren. Deze kenmerken zijn 
voorgelegd aan een brede groep 
van leidinggevenden, pedago-
gisch medewerkers, ouders en an-
dere deskundigen. Deze sleutelfi-
guren uit de Nederlandse 
kinderopvang onderschreven het 

Ruben Fukkink en Mirjam Gevers Deynoot

Met financiële steun van 
het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Weten-

schap en met hulp van diverse 
kinderopvangorganisaties heeft 
het Nederlands Consortium Kin-
deropvang Onderzoek (NCKO) een 
zelfevaluatie-instrument ontwik-
keld om de pedagogische kwali-
teit van de opvang in kinderdag-
verblijven voor 0- tot en met 
4-jarigen te meten. Er bestond al 
een wetenschappelijk meetinstru-
ment, dat bedoeld is voor landelij-
ke kwaliteitsmetingen en voor an-
der wetenschappelijk onderzoek. 
Hiermee is een landelijke peiling 
uitgevoerd, waarvan de resultaten 
dit jaar zijn gepresenteerd (zie 
www.kinderopvangonderzoek.nl). 
Deze peiling maakte duidelijk dat 
de pedagogische kwaliteit nog 
(veel) aandacht nodig heeft, uiter-
aard niet alleen van onderzoekers.

 ‘Meten is weten’, wordt er wel ge-
zegd, maar wie meet en wie 
weet? Opdrachtgever ministerie 
van OCW heeft het NCKO ge-
vraagd het wetenschappelijke in-
strument te vertalen naar een in-
strument voor de praktijk, de 

MKO_artikel NCKO_10-11.indd   10MKO_artikel NCKO_10-11.indd   10 11/20/2009   4:43:53 PM11/20/2009   4:43:53 PM



Actueel

December 2009 11

krijgen op zes belangrijke interac-
tievaardigheden. Verder hoort bij 
de monitor een cd-rom met een 
door het Nederlands Jeugdinsti-
tuut ontwikkeld rekenprogramma 
om de groepsstabiliteit te bepa-
len. 

Het gebruik
Hoe werkt het nu, de NCKO-Kwa-
liteitsmonitor? Eigenlijk bepaalt 
de gebruiker dit zelf. Grofweg zijn 
er drie situaties denkbaar waarin 
de Kwaliteitsmonitor toegepast 
kan worden. De monitor kan aller-
eerst worden gebruikt om de hui-
dige pedagogische kwaliteit in 
kaart te brengen in een soort nul-
meting. De Monitor kan ook ge-
bruikt worden om na een bepaald 
project of verbeteringsmaatregel 
te evalueren of de pedagogische 
kwaliteit verbeterd is, gelijk ge-
bleven of onverhoopt is gedaald. 
Tot slot kan de monitor worden 
toegepast om een probleem in 
kaart te brengen, bijvoorbeeld: er-
achter komen waardoor het op 
een bepaalde groep minder vlot 
verloopt. Allerlei situaties zijn 
dan denkbaar: Peuters komen 
aandacht tekort in een verticale 
groep; het opendeuren-beleid is 
ingevoerd maar stuit op allerlei 
problemen in de uitvoering; een 
nieuwe groep kampt met langdu-
rige ‘opstartproblemen’ in de pe-
dagogische kwaliteit, maar het is 
onduidelijk wat hier nu precies 
speelt en waar de schoen wringt.

De Monitor monitoren 
Sinds de Wet Kinderopvang zijn 
er pedagogische doelen voor de 
kinderopvangsector. En recent 
zijn er ook meer en meer pedago-
gische middelen beschikbaar om 
aan de pedagogische kwaliteit te 
werken. De NCKO-Kwaliteitsmoni-
tor is een op wetenschappelijk 
onderzoek gebaseerd instrument. 
De monitor zelf is nu ook nog on-
derwerp van onderzoek. Het 
NCKO  bereidt op dit moment na-
melijk een onderzoek voor naar 

belang van de kenmerken in het 
model. Aansluitend hierop is een 
wetenschappelijk meetinstru-
ment ontwikkeld dat wordt ge-
bruikt in periodieke landelijke 
kwaliteitsmetingen en in weten-
schappelijk onderzoek. Pas nadat 
dit meetinstrument uitgebreid is 
getoetst op betrouwbaarheid en 
validiteit, is in 2008 een landelijke 
peiling uitgevoerd onder twee-
honderd kinderdagverblijven. 

Drie pijlers
De NCKO-Kwaliteitsmonitor heeft 
dezelfde theoretische basis als het 
wetenschappelijke instrument. 
Net als in het wetenschappelijke 
instrument worden er drie pijlers 
van pedagogische kwaliteit on-
derscheiden. Dit zijn: Interactie-
vaardigheden van pedagogisch 
medewerkers, Kwaliteit van de 
leefomgeving en Structurele kwa-
liteit.
Deel I van de Kwaliteitsmonitor 
bevat informatie over de achter-
grond en ontwikkeling van het in-
strument. In het eerste hoofdstuk 
wordt beschreven hoe de Kwali-
teitsmonitor tot stand is geko-
men. Er wordt aandacht besteed 
aan het onderliggende kwaliteits-
model en er wordt beschreven 
hoe de onderdelen van de NCKO-
Kwaliteitsmonitor hieraan gerela-
teerd zijn. In hoofdstuk 2 worden 
de onderdelen van de Kwaliteits-
monitor specifieker beschreven. 
In hoofdstuk 3 worden de toepas-
singsmogelijkheden van de moni-
tor uiteengezet. 
Deel II van de NCKO-Kwaliteits-
monitor bestaat uit drie aparte 
handleidingen met de specifieke 
werkwijze voor ieder onderdeel 
van de monitor. Hoofdstuk 1 
bevat de handleiding Interactie-
vaardigheden, hoofdstuk 2 de 
handleiding Kwaliteit van de Leef-
omgeving en hoofdstuk 3 ten slot-
te bevat de handleiding Structure-
le Kwaliteit. Bij het boek hoort 
een dvd met opnames van peda-
gogisch medewerkers om zicht te 

het gebruik van de monitor in de 
praktijk. Wat gebeurt er als een 
leidinggevende of een kwaliteits-
medewerker aan de slag gaat met 
de monitor in het eigen kinder-
dagverblijf? Hoe verhoudt de zelf-
evaluatie zich tot een weten-
schappelijke, externe evaluatie?
Het NCKO werkt daarnaast aan 
een interventie waarin de NCKO-
Kwaliteitsmonitor een belangrijke 
rol speelt. In dit nieuwe onder-
zoek willen we nagaan of de lei-
dinggevende met behulp van een 
pedagogische consultant effectief 
kan samenwerken aan de verbete-
ring van de pedagogische kwali-
teit. Niet alleen de leidinggevende 
en de Kwaliteitsmonitor spelen 
hierbij een rol. Pedagogisch mede-
werkers worden getraind door 
hen te scholen in het pedagogisch 
kwaliteitsmodel en dit concreet te 
verbinden met het dagelijks han-
delen op de groep. Met behulp 
van voorbeeldvideo’s en video-in-
teractiebegeleiding met een indi-
viduele coach wordt gewerkt aan 
de uitbreiding van de vaardighe-
den van de pedagogisch mede-
werker in de stimulering van de 
kinderen. Tot slot is er ruimte 
voor de nodige afstemming tus-
sen de leidinggevende en de pe-
dagogisch medewerker, die bei-
den vanuit hun eigen functie 
werken aan de pedagogische kwa-
liteit. Met dit nog lopende onder-
zoek monitort het NCKO als het 
ware ook zichzelf. 

Meer informatie
Het NCKO verzorgt voorlichting, work-
shops en train-de-trainers met (onderde-
len) van de NCKO-Kwaliteitsmonitor 
(www.kinderopvangonderzoek.nl). Het 
boek NCKO-Kwaliteitsmonitor is uitgege-
ven door uitgeverij SWP en kost € 24,50. 
Iedere kinderopvangorganisatie ontvangt 
1 exemplaar via BKK, www.stichtingbkk.nl. 
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