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Jong
geleerd
Wetenschappelijk
onderzoek bewijst dat
investeren in de
ontwikkeling van
jonge kinderen
van groot belang is.
Een goede basis
maakt een wereld
van verschil voor
onze economie en
maatschappij.

Opvang in Nederland zet
baby’s op achterstand.

De basis voor een blije tiener.
Spelen in de zandbak
bepaalt wie je later bent
op de werkvloer.
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Jong geleerd

0 jaar
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In ons eerste levensjaar verdubbelt de omvang van ons brein.
Iedere seconde vormen zich zevenhonderd nieuwe verbindingen in de hersenen. Jonge kinderen leggen zo de basis voor
vaardigheden waarvan ze de rest van hun leven proﬁjt hebben.

- Vroeg wijs
- Opvang in Nederland zet baby’s
op achterstand
- Van crèche naar ‘mantelopvoeding’
- Kinderopvang: zo is het in andere landen
geregeld

- Wat kinderen leren van 0 tot 4 jaar
- Pareltjes van kinderopvang in eigen land
- Leren als je 3 jaar bent in feiten & cijfers

Samenwerken, problemen oplossen, kritisch denken, omgaan
met tegenslag, nieuwsgierigheid, empathie en ﬂexibiliteit; we
noemen deze vaardigheden de 21st century workforce skills.
De allerkleinsten leren ze spelenderwijs. Leren begint al ver
voor de basisschool. In de juiste omgeving en met de juiste
begeleiding en stimulans ontwikkelen baby’s, peuters en kleuters optimaal hun mogelijkheden.
Investeren in de ontwikkeling van kinderen in de eerste
levensjaren is van groot belang voor individuen, maar ook
voor bedrijven en de maatschappij. Ondernemers hebben
bijvoorbeeld moeite om voldoende mensen met de juiste
vaardigheden te vinden. Recent onderzoek door de OECD
(2013) toont aan dat slechts een krappe 9% van de volwassenen voldoende scoort op probleemoplossend vermogen, een
belangrijke vaardigheid voor op de werkvloer.
Investeringen in vroege educatie blijken ook te resulteren
in minder criminaliteit en in gezondere mensen.
De aandacht voor het belang en de impact van ‘vroeg leren’
is in Nederland nog zeer beperkt. Wij hopen dat deze bijlage
daarin verandering brengt. Kennis delen over dit onderwerp en
het vergroten van de mogelijkheden voor jonge kinderen is een
van de speerpunten van de Bernard van Leer Foundation.
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“Het zijn de
kleine dingen
– vroeg in
ons leven –
die later een
groot verschil
maken”

0 jaar
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INTERVIEW

De eerste maanden van de vroege kindertijd zijn cruciaal. Zo maken de
hersenen van een baby elke seconde (!) maar liefst zevenhonderd nieuwe
neurale verbindingen. Dit vormt onder meer de basis van onze sociaalemotionele vorming en taalontwikkeling.

Hillary Clinton
Too Small to Fail
www.toosmall.org
Stephan & baby Piet
De mensen die zijn gefotografeerd voor
de fotoserie in deze uitgave zijn familie
van elkaar.
Op deze foto Stephan Achterberg (40)
en zijn zoontje Piet, die is geboren
op 12 februari dit jaar. “Mijn vriendin
Lena (zie cover) en ik verwonderen ons
dagelijks over de ontwikkelingen die
onze kleine vent doormaakt. Heel bijzonder om dat te mogen meemaken.”
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Vroeg wijs
De negen maanden in de baarmoeder
en de vroege kindertijd zijn cruciaal in
de ontwikkeling van onze hersenen.
Dan wordt immers de basis gevormd
waarop we de rest van ons leven
voortbouwen.
Door Karen Jochems - Illustratie Arjen Klinkenberg

“DE ALLEREERSTE MIJLPAAL IN
DE HERSENONT W IKKELING IS
DE CONCEPTIE”, aldus Dick Swaab,
emeritus hoogleraar Neurobiologie aan de
Universiteit van Amsterdam en leider van
een onderzoeksteam aan het Nederlands
Herseninstituut. “En eigenlijk begint het
al daarvoor”, zegt Jack P. Shonkoff, M.D.,
directeur van het Center of the Developing
Child at Harvard University. “Het geestelijke
en fysieke welzijn van de moeder op het moment van conceptie speelt ook een rol.”

De basis leggen

Na de conceptie volgen negen maanden
van verdere ontwikkeling in de baarmoeder. Hierbij worden de eerste fundamenten
gelegd voor de hersenen: de aanleg van de
‘bedrading’ van het brein gaat op hoge snelheid van start. Shonkoff: “Het systeem dat
dan wordt aangelegd, gaat de rest van ons
leven mee. Sommige delen worden voor de
geboorte geactiveerd, andere gedurende de
vroege kindertijd. Maar alles bouwt voort op
deze ‘bedrading’.”
Swaab: “Tijdens deze maanden wordt bijvoorbeeld de aanleg voor depressie, autisme
of schizofrenie bepaald. Deze eigenschappen
worden deels genetisch bepaald en deels epigenetisch permanent vastgezet op het DNA,
een proces dat we methylering noemen.”
De processen rondom de ‘bedrading’ van
de hersenen zijn complex en gemakkelijk te
verstoren door invloeden van buitenaf zoals
alcohol, medicijnen, nicotine en chronische,
zware stress. Swaab: “Niet alleen de eerste
drie maanden maar de gehele negen maanden
zijn cruciaal. Alles wat de moeder tijdens die
periode doet en binnenkrijgt, kan zijn weerslag hebben op het kind.”

“De vroege
kindertijd is
cruciaal voor de
sociaal-emotionele
ontwikkeling”
Jack P. Shonkoff

Activatie

Na de geboorte worden meer delen van
de hersenen geactiveerd. Een goede start
kent daarom een aantal randvoorwaarden.
Shonkoff: “De vroege kindertijd is cruciaal
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling,
taalontwikkeling en ontwikkeling van executieve functies, zoals planning en besluitvorming. Deze zijn onderling nauw met elkaar
verbonden.”
Een gezonde hersenontwikkeling is afhankelijk van de zogeheten serve and return-interactie: verzorger en kind delen om beurten
geluiden en gebaren. Swaab: “Een warme,
veilige, stimulerende omgeving is essentieel.
Is er weinig of geen interactie tussen baby
en verzorgers, dan spreken we van verwaarlozing. Dat laat letterlijk littekens achter op
het brein: de hersenen van verwaarloosde
kinderen zijn kleiner en blijven ook kleiner
bij ernstige verwaarlozing.”
Verwaarlozing leidt niet alleen tot mentale
problemen. “De hersenen van baby’s zijn
voorgeprogrammeerd op reacties van verzorgers”, aldus Shonkoff. “Blijven die uit, dan
wordt het stresssysteem geactiveerd. Recent
onderzoek toont aan dat chronische activatie
van het stresssysteem tot toxische stress leidt.
Een verwaarloosde baby kan hierdoor als volwassene gezondheidsproblemen zoals hoge
bloeddruk en hart- en vaatziekten ontwikkelen.” “Bovendien leidt dat hyperactieve stresssysteem tot een over-reactie op problemen in
de omgeving waardoor de kans op depressie
sterk toeneemt”, zegt Swaab.

Taal leren

Kinderen worden geboren met het vermogen
om iedere taal van de wereld te leren. Door
de interactie met hun volwassen verzorgers
en de omgeving leert het kind de klanken
te herkennen van het taalsysteem van zijn
omgeving – of systemen, als er sprake is van
tweetaligheid. Hierdoor neemt na het eerste
jaar het vermogen om klanken van andere talen te herkennen af. Swaab: “Tweetaligheid
geeft een extra cognitieve reserve doordat
er extra contacten of synapsen in het brein
worden aangemaakt. Als volwassene krijgen
tweetaligen hierdoor gemiddeld vier jaar later
met Alzheimer te maken.”
Verschillen in taalontwikkeling en woordenschat – van groot belang voor succes later
op school en in het werk – zijn al zeer vroeg

“Als volwassene
krijgen tweetaligen
gemiddeld vier jaar
later met Alzheimer
te maken”
Dick Swaab

zichtbaar bij kinderen. “Al vanaf achttien
maanden beginnen we verschillen in woordenschat te zien”, legt Shonkoff uit. “Kinderen uit een stimulerende omgeving scoren beter dan kinderen die minder interactie hebben
met verzorgers. Als we niets doen, wordt het
verschil alleen maar groter en dat heeft weer
invloed op toekomstmogelijkheden van deze
kinderen.”

Aanpassingsvermogen

Er staat dus veel op het spel en daarom is
het cruciaal om aanstaande ouders en jonge
kinderen de juiste ervaringen en steun te bieden. “Gelukkig beschikt het brein over een
enorm aanpassingsvermogen”, vertelt Swaab.
“Schade of verstoringen in de ontwikkeling
kunnen veelal gerepareerd worden, maar de
mate waarin is afhankelijk van de ernst van
de verstoring en de leeftijd van het kind. Hoe
jonger het brein, hoe groter de plasticiteit.”
“Interventie op basisschoolleeftijd is niet te
laat, maar zeker niet vroeg en voor sommige
kinderen wellicht niet vroeg genoeg”, voegt
Shonkoff toe. “De voordelen en kosten van
vroege interventie, door voorschoolprogramma’s of oudercursussen, zouden daarom tegen
elkaar afgewogen moeten worden.”
En wat kunnen ouders zelf doen? Swaab:
“Een stimulerende omgeving is heel belangrijk maar zorg ervoor dat je daarbij aansluit op
het niveau en de belangstelling van je kind.”
Shonkoff: “Leer je kind en zijn of haar individuele karakter kennen. En onthoud dat
kinderen grootbrengen een kunst is, geen
wetenschap. De wetenschap geeft ons de
ingrediënten maar er bestaat geen eenduidig
recept voor de opvoeding!”

Over Dick Swaab (1944)
Dick Swaab is arts en neurobioloog. Hij
werd bij het grote publiek bekend door zijn
hersenonderzoek en het populaire boek Wij
zijn ons brein (Atlas Contact, 2010), dat
vertaald is in veertien talen. Swaab is
emeritus hoogleraar Neurobiologie aan
de Universiteit van Amsterdam en was tot
2005 directeur van het Nederlands Herseninstituut, waar hij nu een onderzoeksgroep
leidt. In 1985 heeft hij de Nederlandse
Hersenbank opgericht. Hij heeft tevens een
aanstelling als hoogleraar aan de Zhejiang
University, Hangzhou, China.
Over Jack P. Shonkoff (1947)
Jack P. Shonkoff, M.D., is Julius B. Richmond
FAMRI Professor of Child Health and
Development aan Harvard School of Public
Health en Harvard Graduate School of
Education, hoogleraar Kindergeneeskunde
aan Harvard Medical School en Boston
Children’s Hospital en directeur van de
universiteitsbrede Center on the Developing Child aan de Universiteit Harvard. Hij
is tevens voorzitter van de National
Scientific Council on the Developing Child,
een interuniversitair samenwerkingsverband van vooraanstaande wetenschappers
op het gebied van neurowetenschappen,
psychologie, kindergeneeskunde en
economie dat als doel heeft om wetenschap in te brengen bij de ontwikkeling van
publiek beleid met betrekking tot jonge
kinderen.

Tips voor thuis
Baby’s worden geboren met een
natuurlijke drang tot leren. Wanneer
ouders vertrouwen op de aangeboren
competenties van hun kind, zijn eigen
ritme respecteren en ingaan op zijn
eigen initiatieven, zal het kind zich met
zelfvertrouwen ontwikkelen.
Die gedachte ligt ten grondslag aan
het werk van Dr. Emmi Pikler, een kinderarts die ruim vijftig jaar onderzoek
deed naar de ontwikkeling van jonge
kinderen. Haar aanpak steunt op twee
pijlers: aandachtige verzorging en zelfstandige bewegingsontwikkeling.
De dagelijkse verzorging biedt veel mogelijkheden om de ontwikkeling van
je kind te ondersteunen De dagelijkse
activiteiten kun je hiervoor gebruiken,
aldus Pikler-pedagoge Gonny Tromp:
- Praat vanaf de geboorte veel met je
kind en vertel hem wat je gaat doen.
Daarmee betrek je hem bij de verzorging en bovendien stimuleer je de
taalverwerving. Dat is goed voor het
gevoel van eigenwaarde van je kind.
- Geef je kind de ruimte om te bewegen. Leg hem de eerste maanden op
zijn rug op een stevige ondergrond,
in een veilige omgeving. Zet naast
hem speelmateriaal dat hij zelf kan
pakken en ontdekken.
- Bied speelgoed aan dat de nieuwsgierigheid van je kind wekt. Alledaagse dingen zoals lapjes, mandjes en
bakjes van verschillende materialen
bieden de meeste uitdaging.
- Laat je kind ongestoord spelen. Laat
hem zelf ontdekken hoe hij wil spelen
en waarmee. Dat is niet hetzelfde als
alleen spelen: kijk als ouder toe en
verbaas je over de vindingrijkheid van
je kind!
Meer informatie: www.pikler.nl
en www.gonnytromp.nl
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Opvang in
Nederland
stelt baby’s op
achterstand
Babyopvang (van 0 tot 1 jaar) kan niet
tippen aan de zorg thuis. In de ons
omringende landen vormt die wetenschap
- want dat is het - uitgangspunt
voor beleid, in Nederland dicteren
onwetendheid en de rekenmachine. Slecht
voor kind, ouders en, uiteindelijk, de
maatschappij, zegt kinderombudsman
Marc Dullaert. Hij pleit voor minimale
kwaliteitseisen ten behoeve van het prille
leven.
Door Eduard van Holst Pellekaan - Fotografie Bill Tanaka

U heeft zelf drie kinderen,
inmiddels tieners. Wat was uw
aandeel in die eerste anderhalf jaar?
“Ik was veel te snel weer aan het werk. Drie
dagen thuis - in een roes, heel erg blij - en
hup, weer aan de slag. Ik was me totaal niet
bewust van het belang van die eerste periode
voor de ontwikkeling van het kind. Dat kwam
pas later, toen ik me met kinderrechten ging
bezighouden.”
Waarvan had u zich bewust
moeten zijn?
“Wetenschappelijk is nu aangetoond dat de
babyopvang, zoals die nu vaak is ingericht, en
hoe goed bedoeld ook, niet optimaal is voor
de ontwikkeling van het kind. In dat eerste
jaar wordt de basis gelegd voor het hele
verdere leven. Een kind dat veel naar de
opvang gaat, heeft minder lichamelijk contact, meer stress, is vaker ziek en heeft eerder
hechtingsproblemen. Toen ik gezinspedagoog
Rien van IJzendoorn dit rijtje met statistieken
onderbouwde feiten gortdroog hoorde opsom-

“In dat eerste jaar
wordt de basis gelegd
voor het hele verdere
leven”

men, was dat wel even slikken. Veel opvang is
precies dat: een eerste opvang waarbij aan de
ontwikkeling van het kind in alle drukte heel
weinig wordt toegekomen.”
Wat kunnen we doen?
“Bij een beslissing voor babyopvang, of de inrichting van die opvang, moet het belang van
het kind leidend zijn. Nu is dat vaak een economisch motief, een financiële afweging. Feitelijk worden ouders in Nederland gedwongen hun kinderen heel jong naar de opvang te
sturen, omdat het voor de meesten financieel
niet haalbaar is het anders te doen. Daarnaast
weten we met z’n allen onvoldoende over het
belang van die eerste levensfase. Er zijn dus
drie problemen: bewustzijn, het gebrek aan
goede informatie over het eerste jaar, en de
nadruk op financieel gedreven beslissingen.”
Het moet dus anders, maar hoe?
“Wij willen met iedereen in de keten van
kinderopvang - opvangorganisaties, psychologen, pedagogen, etc. - in gesprek gaan. Dus
experts raadplegen en wetenschappelijke rapporten uit het buitenland benchmarken, en
dan eerst eens formuleren wat nu het beste is
voor het kind, diens ontwikkeling, de ouders
en de maatschappij op langere termijn. Wat
zouden we nu echt met z’n allen het liefste
willen? Vanuit die visie kun je formuleren wat
nu in ieder geval de minimale kwaliteitseisen
zijn als het gaat om babyopvang.”

Wat doen ons omringende landen?
“Als je kijkt naar de OESO-landen, dan zijn wij
qua regelingen en voorzieningen hekkensluiter.
In de Scandinavische landen - altijd al gidslanden - is geborgd dat ouders hun kind een jaar
lang gedeeld kunnen opvangen. In Duitsland
kun je twaalf maanden met ouderschapsverlof,
67% van je netto-inkomen wordt vergoed tot
een maximum van 1.800 euro. Er bestaat ook
een vaderbonus. Je kunt ook veertien maanden
krijgen, maar dan moet de vader minimaal twee
maanden meedoen.
In Groot-Brittannië heb je wettelijk recht op
twaalf tot veertien maanden betaald verlof. Alle
kinderen kunnen vanaf 2 jaar vijftien uur per
week gratis naar de peuterschool. Onze buren
hebben visie en durven in de portemonnee te
tasten om die visie om te zetten in beleid. In schril
contrast met de situatie hier: het kabinet staat
te juichen dat het vijf dagen vaderschapsverlof
voor elkaar heeft gekregen (waarvan drie dagen
onbetaald).”
Waar is zo’n investering zoals andere
landen die doen nu goed voor?
“Duitsland en Groot-Brittannië zijn hier nu zo’n
zeven jaar mee bezig. Wetenschappelijk onderzoek door het Duitse Ministerie van Gezinszaken en de universiteiten van Oxford en Londen
(EPPE-onderzoek) wijst uit: het gaat veel beter
met die kinderen. Ze hechten zich beter, gaan beter relaties aan, de hersenen ontwikkelen zich letterlijk beter. Het is een diepte-investering die zich
op de lange termijn terugbetaalt. Laat het SCP
eens doorrekenen wat zo’n investering oplevert
voor het welzijn van de toekomstige generaties.”
Wat is nu uw grote zorg?
“Mijn grote zorg is dat we verworden tot een
technocratie. Dat we ons blindstaren op het cognitieve. Zijn we een broedmachine voor scoorders
of willen we een samenleving van evenwichtige,
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Over Marc Dullaert (1963)
Marc Dullaert is de eerste kinderombudsman
van Nederland (sinds 2011). Hij controleert of
de kinderrechten worden nageleefd door de
overheid, maar ook door private organisaties
in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg
en gezondheidszorg. Hij adviseert gevraagd
en ongevraagd. Dullaert studeerde Theologie
in Amsterdam, Communicatiewetenschap in
Leuven en behaalde zijn MBA op Nyenrode.
Vanaf 1996 tot 2009 was Dullaert in de
televisie- en filmwereld actief als producent
en directeur. Hij zet zich al jaren in voor de
rechten van het kind. Hij is oprichter en bestuursvoorzitter van de Stichting KidsRights,
die actief is in ontwikkelingslanden. Dullaert
is ook grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs en voorzitter van het Children’s
Peaceprize expertcomité.

waardevolle mensen die in staat zijn zich te blijven ontwikkelen? Ik denk: het moet en/en zijn.
De huidige situatie doet me denken aan een scène
uit een boek van Marten Toonder. Heer Bommel
en Joost bevinden zich op Bommelstijn. Bommel
hoort buiten lawaai en vraagt Joost wat er aan de
hand is. Die gaat kijken en brengt verslag uit: in
het stadje vindt een betoging plaats. Men roept:
‘Wij willen weten wat we willen’. We moeten
weer weten wat onze onderliggende waarden
zijn en op basis daarvan beslissen.”
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Van
crèche naar
‘mantelopvoeding’

Voorbeelden
uit de
praktijk

Door Rien van IJzendoorn

Door Karina Meerman

In het dierenrijk bestaan geen crèches
voor de allerjongsten, gerund door
betaalde krachten. De zeehondencrèche
is een bedenksel van mensen, dieren
zouden niet op de gedachte zijn gekomen. Ook crèches voor baby’s in hun
eerste levensjaar zijn een uitvinding van
mensen en een uniek experiment zonder
weerga in de evolutie. Maar er zijn meer
uitvindingen waaraan geen enkel dier
zou hebben gedacht, denk maar aan
suikervrije cola of rekentuig om mee te
schrijven. Evolutie dicteert niet wat we
mogen doen, maar kan ons wel aan het
denken zetten over de grenzen van het
menselijk aanpassingsvermogen.
Kinderopvang in centra doet haar naam
helaas maar al te vaak eer aan: het is
dan opvang, geen opvoeding. Kindercentra zijn gemiddeld lawaaieriger,
chaotischer en stressvoller dan gezinnen
of gastoudergezinnen, en baby’s worden
er vaker ziek. Is dat een probleem of
worden kinderen zo juist gehard en zijn
ze dan later beter opgewassen tegen het
leven? Het antwoord op die vraag zal het
kind een zorg zijn. De baby gaat het om
welbevinden, hier en nu, en daar heeft
hij recht op – het is volgens de Verenigde
Naties zelfs een universeel recht.
Verzorging en bescherming van de jongste telgen door biologisch verwanten
heeft wel altijd een plek gehad in de
evolutie. Bij veeleisend kroost is ook in
het dierenrijk de hulp van andere
(op-)voeders naast de moeder gebruikelijk.
Grootouders, vaders, oudere broers en
zussen zijn van oudsher massaal ingezet
bij de opvoeding. Misschien moeten
we ‘mantelopvoeding’ van baby’s door
verlofregelingen en flexibilisering van het
werk bevorderen. Wat we niet moeten
doen, is onze crèches in handen laten
van private-equity-firma’s als Bencis
Capital Partners. Ook het basisonderwijs
is een zaak van de overheid en niet van
de Hema of Jumbo, toch?

Over de auteur
M.H. van IJzendoorn (1952),
pedagoog, hoogleraar aan de
Universiteit Leiden en de Erasmus
Universiteit Rotterdam, doet
onderzoek naar neurobiologische
en pedagogische determinanten
van de ontwikkeling van jonge
kinderen. Hij publiceerde het
boek ‘Opvoeding over de grens’
(Amsterdam: Boom). Voor zijn
wetenschappelijke publicaties, zie
www.marinusvanijzendoorn.nl.

Jonge kinderen zijn leergierig en nieuwsgierig. Maak daar gebruik van
en klets met uw kind. Kinderen van ouders die weinig praten, kunnen
door een onderontwikkelde woordenschat een leerachterstand oplopen.

Wat INA.KINDER.GARTEN
in Berlijn, Duitsland
Aan het woord Serv Vinders,
directeur van Childcare International

Wat Sure Start Children’s Centres,
United Kingdom
Aan het woord professor Edward
Melhuish, Oxford University,
Birkbeck University

Wat kinderopvang in Denemarken
Aan het woord Kirsten Nøhr is
docente aan de Hogeschool van
Amsterdam en geeft les aan
studenten Pedagogiek (Bachelor en
Master)

→ Een voormalige parkeergarage in de
Dresdener Strasse in Berlijn is nu een
kinderdagverblijf voor zo’n 135 kinderen
van 0 tot 6 jaar. Alles is gericht op het
welzijn en de ontwikkeling van het kind.
Het complex van 1500 m2 heeft op het dak
een groentetuin en een sportruimte. De
allerkleinsten slapen in kleine kamers in
wiegjes die aan het plafond hangen. Hoe
kleiner het kind, hoe kleiner de ruimte
en hoe veiliger dat voelt. De eerste twee
weken zijn de ouders iedere dag even aanwezig om de overgangsperiode van thuis
naar kinderopvang makkelijker te maken.
Zij worden op alle fronten betrokken. Zo
heeft ieder kind een ‘familiewand’, een
spiegel met tekeningen en foto’s van de
ouders. Wanneer het kind in de spiegel
kijkt, ziet het niet alleen zichzelf, maar
ook zijn thuisomgeving. De leidsters
volgen de kinderen vanaf het moment
dat ze binnenkomen, tot ze oud genoeg
zijn om naar school te gaan. Zij plannen
activiteiten op basis van de interesse van de
kinderen, maar altijd binnen het Berliner
Bildungsprogramma. Spelenderwijs leren
is niet ‘laat ze maar spelen’ maar ook gericht op de vorming als mens: empathisch,
assertief, met zelfvertrouwen.
Serv Vinders, directeur van Childcare
International, legt uit dat deze Bildung een
belangrijk element is van het Duitse educatiebeleid. De afgelopen tien jaar is dit
beleid sterk veranderd, sinds de overheid
besloot miljarden te investeren in kinderopvang en -educatie. Kinderopvang is nu
een recht van iedere Duitse burger of hij
werk heeft of niet. “Juist voor kinderen uit
achterstandsgezinnen is het belangrijk dat
ze in contact komen met andere kinderen.”

→ Professor Edward Melhuish was
hoofdonderzoeker van een langlopende
Britse studie (EPPE/EPSE) naar de
effecten van voorschoolse educatie op
de ontwikkeling van kinderen. In 1997
begonnen Melhuish en zijn team met het
volgen van ruim drieduizend 3-jarigen.
“Ons onderzoek toont aan dat kinderen
met een of twee jaar voorschoolse educatie
een duidelijke voorsprong hebben op
hun leeftijdsgenoten in geletterdheid,
rekenvaardigheid en sociale vaardigheden.
Voor achterstandskinderen is het voordeel
relatief nog groter,” aldus Melhuish. “Kinderen met twee tot drie jaar ‘preschool’
van hoge kwaliteit hebben zo rond hun
6de een voorsprong van acht maanden op
hun leeftijdsgenoten opgebouwd. Maar
ook vroege scholing van mindere kwaliteit
werkt door tot latere leeftijd: ze draagt
bij aan grotere empathie en beter kunnen
delen.”
In 2004 werden de eerste Sure Start
kindercentra opgericht, die gezondheidszorg en educatie combineren. De ouders
krijgen hier informatie over opvoeden en
gezondheid. De kinderen krijgen spelenderwijs les met leeftijdsgenootjes volgens
een landelijk curriculum dat aansluit bij de
basisschool waar ze heen gaan als ze 5 jaar
oud zijn. Sure Start Children’s Centres
zijn vaak verbonden aan een bibliotheek,
gemeenschapscentrum of arbeidsbureau.
Alle Britse gezinnen hebben recht op
vijftien uur gratis educatie per week voor
kinderen vanaf 3 jaar. Voor de meer problematische achterstandsgezinnen geldt
dit al voor kinderen vanaf 2 jaar.

→ “De Deense overheid wil kinderen
door spel en socialisatie al vroeg de
democratische waarden van het Deens
burgerschap bijbrengen. Respect, gelijkwaardigheid, dialoog en vertrouwen zijn
onderdeel van het landelijk curriculum
voor kinderopvang. Een bezoekje aan bos
of park leert hen niet alleen dingen over
de natuur, maar ook over samen spelen,
omgangsvormen en zelfstandigheid. De
grote waarden van het landelijk beleid
worden op kindniveau vertaald naar de
dagelijkse praktijk, door pedagogisch
medewerkers die veelal hoger opgeleid
zijn. Zij doen veel meer dan verzorgen, zij
werken samen met de ouders aan waardevolle ontwikkelingsmogelijkheden voor
de kinderen.
De meeste instellingen zijn onderdeel
van de gemeente, die de uitvoering en het
beleid coördineert. Zij leggen verantwoording af in pedagogische jaarplannen, die
worden geëvalueerd door een ouderraad
en gemeentelijk pedagogisch consultant.
Na de landelijke discussies in de jaren
zeventig over het wel en wee van kinderopvang, is het nu algemeen geaccepteerd
dat Deense ouders fulltime werken en
hun kind vanaf 1 jaar fulltime opgevangen wordt. Ook werkloze ouders hebben
recht op kinderopvang. Dit wordt mede
gefinancierd door de gemeente. Ouders
betalen maximaal 25% van de reële kosten. Voor één kind is dat in Kopenhagen
ongeveer 450 euro per maand, inclusief
lunch voor vijf dagen per week.”

www.inakindergarten.de

3 jaar

www.childrenscentres.info

Dorien
Dorien is het nichtje van Stephan. Ze is
3 jaar oud en heeft zo haar eigen, vrolijke, kijk op het leven. Sinds kort heeft ze
een broertje. Hij is nog wel een beetje
klein. Als trotse zus maakt Dorien
hem met plezier wegwijs op de wereld.
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Wat kinderen leren
van 0 tot 4 jaar
Maak gebruik van de leergierigheid van
kinderen van 0 tot 4 jaar. Want van wat
kinderen op deze leeftijd leren, hebben ze hun
hele leven proﬁjt. Bewegen, taalontwikkeling,
geduld, delen, omgaan met tegenslag – zaken
waarmee je als volwassene veel te maken
krijgt – leren de allerkleinsten spelenderwijs.

zaken waarmee we op volwassen leeftijd veel te
maken krijgen, leren we spelenderwijs. In een
agrarische samenleving leerden kinderen al spelend wat hun ouders deden, nu niet meer. Alles
wordt nu kant-en-klaar gepresenteerd, terwijl
kinderen van 0 tot 4 jaar heel leergierig zijn. Ze
willen in de tuin werken, schoonmaken, maar
huishoudelijk werk is grotendeels verdwenen.
Ouders van nu doen heel andere dingen met
hun kinderen.”

Door Friederike de Raat - Illustraties Arjen Klinkenberg

Mier op je hand

NADAT IN 1989 IN ROEMENIË
HET SCHRIKBEWIND VAN DE
CEAUŞESCU’S WAS GEVALLEN, werden
in weeshuizen jonge kinderen aangetroffen die
de hele dag in bedden met hoge randen zaten,
geen beweging kregen, tegen wie niet gesproken werd en die nooit speelden. Velen van hen
werden geadopteerd. Daarna ging het beter met
de kinderen, maar ze hielden een achterstand.
Paul Leseman, hoogleraar Orthopedagogiek
in Utrecht, haalt het voorbeeld aan om aan te
tonen hoe belangrijk het is dat heel jonge kinderen bewegen, bezig zijn met taal en een veilige
band opbouwen met hun omgeving. “Door te
bewegen, kan een kind zijn omgeving verkennen.
Kruipen verandert letterlijk de blik van het kind
op de wereld.” Bewegen is ook belangrijk voor
de taalontwikkeling: het kind gaat beseffen wat
‘in’, ‘naar’ en ‘op’ betekenen. “Kinderen die laat
gaan lopen, hebben doorgaans ook een latere
taalontwikkeling”, aldus Leseman.

Belangrijk voor later

Niet alleen bewegen en taal zijn belangrijke vaardigheden die jonge kinderen moeten leren, ook
iets basaals als eten en drinken hoort daarbij, vertelt Elly Singer, oud-ontwikkelingspsycholoog
en pedagoog aan de Universiteit van Amsterdam

“Door te
bewegen, kan een
kind zijn omgeving
verkennen”
en Utrecht. “Kinderen willen ‘zelf doen’ en goed
leren eten is belangrijk voor later. Denk aan problemen als obesitas en anorexia.”
Kinderen zijn meteen na de geboorte gericht
op contact maken, volgens Singer: oogopslag,
luisteren naar de hartslag en stem van de ouders, huidcontact. Gebeurt dat niet, dan bouwt
het kind geen veilige band op met zijn opvoeders en kunnen ze teruggetrokken worden, of
onvoorspelbaar. “Herstelmogelijkheden zijn er
wel, maar er blijft restschade. Natuurlijk komen
de meeste mensen met een weeffoutje door hun
jeugd en het kan heel leerzaam zijn, maar een
goede basis maakt een wereld van verschil.”
Ook spelen is heel belangrijk voor later. Singer:
“Innovatie bijvoorbeeld, is een vorm van spel.
Uitproberen, opnieuw beginnen, verbeteren.
Geduld, wachten, delen, omgaan met tegenslag,

Veel tv-kijken of achter de pc zitten is niet per
se kwalijk voor de ontwikkeling van een kind,
aldus Leseman. “Veel kinderprogramma’s zijn
informatief en goed voor de taalontwikkeling.
Maar er zijn ook computerspellen die ten koste
gaan van de interactie of alleen maar gericht zijn
op herhaling en weinig informatie bieden. Bovendien leren ze niet de moeilijke vaardigheid
van vertellen, omdat tv en pc vooral gericht zijn
op kijken en luisteren. En dingen als de natuur
ontdekken leer je op die manier ook niet.” Singer: “Zintuiglijke waarnemingen, zoals een mier
op je hand of je handen in het sop, zijn nu veel
schaarser dan vroeger. Die ervaringen verbinden
je met je omgeving, die krijg je niet achter de
computer. Geen wonder dat volwassenen nu
naar mindfulnesstraining gaan om weer te ervaren hoe een krent smaakt.”

Dit kunnen
ouders doen
Margot Meeuwig is directeur-pedagoog van Perron 07, een innovatief
kindercentrum in Den Haag dat
mede mogelijk werd gemaakt door
de Bernard van Leer Foundation. “Kijk
en luister goed naar een kind om te
ontdekken wat voor dát kind zinvol is
om te doen. Voor de een is dat spelen
met water, voor de ander puzzelen.
Een andere stelregel: “Bied een kind
zoveel mogelijk activiteiten aan.
Dingen die een kind intrigeren, waar
het iets van leert. Kijk wat het kind
daarmee doet. Bij Perron 07 laten we
kinderen kennismaken met dingen
die ze thuis meestal niet doen: werken
met stukken hout, met verf, aarde,
een loep. Materialen hebben hun
eigen pedagogische waarde. Maar ik
ben er principieel tegen om ouders
te vertellen hoe ze hun kind moeten
stimuleren. Wat ik wel wil meegeven:
wees als ouder jezelf. Een kind heeft
het door als je toneelspeelt. En leg
echt contact met het kind, dan komt
het meestal wel goed.”

Stimuleer op maat

Al die vaardigheden hangen met elkaar samen,
zegt Leseman. “In een onveilige, negatieve omgeving wordt de ontwikkeling van een kind
afgeremd of stagneert die zelfs. Kinderen van
ouders die weinig praten, kunnen door gebrek
aan aandacht en een onderontwikkelde woordenschat een leerachterstand oplopen.”
Wat kunnen ouders doen om hun kinderen te
stimuleren in het aanleren van vaardigheden?
“Toon oprechte interesse en bied veel interessante informatie”, adviseert Leseman. “Al kun
je overdrijven: een eenjarig kind leren lezen gaat
niet. Daar is het brein nog niet aan toe.” Singer:
“Goede voorschoolse opvang heeft op de lange
termijn een gunstig effect. Al is goede opvang
thuis niet per se slechter, mits je kinderen van
allerlei dingen kennis laat nemen én ze contact
hebben met leeftijdsgenoten. En voed ze niet
‘grenzeloos’ op. Een kind mag niet eten wanneer
het wil, moet zijn drift beheersen en geen dingen
kapotmaken. Tot 2 of 3 jaar is het normaal dat
de vla overal belandt tijdens het eten, op 4-jarige
leeftijd niet meer. Spelen moet deels overgaan in
gestructureerd gedrag.”

“Een goede basis
maakt een wereld
van verschil”

Over Elly Singer (1948)
Studeerde pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Was lang verbonden aan de
Universiteit Utrecht en de Universiteit van
Amsterdam. Promoveerde op onderzoek naar de moeder-kindrelatie en het
ontstaan van pedagogiek in kindcentra
en kleuterscholen. Werd bekend door haar
onderzoek naar het sociale en emotionele
leven van (jonge) kinderen in kindcentra,
pleeggezinnen en het onderwijs. Was
projectleider van ‘Pedagogisch kader
kindercentra 0-4 jaar’ en is auteur van
verscheidene boeken en artikelen. In 2013
ging Singer met pensioen.
Over Paul Leseman (1958)
Studeerde psychologie en linguïstiek
en was onderzoeker bij de Rotterdamse
Schooladviesdienst en de Erasmus Universiteit. Promoveerde op onderzoek naar de
structurele en pedagogische determinanten van schoolloopbanen. Was postdoctoraal onderzoeker in het kader van het
KNAW-Programma Academieonderzoekers. Is hoofdonderzoeker en docent
Pedagogische wetenschappen aan de
UvA. Sinds 2003 hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Geeft
leiding aan het interdisciplinaire onderzoeksstimuleringsgebied Educational and
Learning Sciences en is wetenschappelijk
coördinator van het Europese onderzoeksproject CARE naar de kwaliteit en maatschappelijke impact van voorschoolse
opvang en educatie.

Voorbeelden
uit de
praktijk

Wat project Techniek & ik.
Aan het woord Peter
Notten, bestuursvoorzitter
van kinderopvang en
-begeleidingsorganisatie Korein
Groep in Eindhoven, dat de motor
is achter Techniek & ik

Wat Laterna Magica, integraal
kindcentrum van 0 tot 13 jaar
in Amsterdam. Onderwijzen en
opvangen is hier getransformeerd
naar ontwikkelen.
Aan het woord Annette van
Valkengoed, directeur

Wat Integrale kindcentra voor
0-12-jarigen in Almere. Vloeiende
lijn van spelen naar leren.
Aan het woord René Peeters,
wethouder jeugdzaken (D66)

→ “Het programma Techniek & ik is bedoeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar, dus
voor zowel op de kinderopvang als op het
middelbaar onderwijs. Het draait nu een
jaar op zestig kindercentra en maakt deel
uit van een breder concept: Talent & ik.
In een later stadium zullen hiervoor ook
modules als cultuur en motoriek worden
ontwikkeld. We zijn begonnen met techniek, omdat dat aansluit bij de landelijke
aandacht en bij de activiteiten in de regio
Eindhoven. We willen kinderen nieuwsgierig houden en waaromvragen aanmoedigen, daarvoor is in het reguliere onderwijs te weinig ruimte. Vaardigheden voor
de 21ste eeuw leer je niet uitsluitend in een
klas. Hoe eerder je kinderen traint in bètavaardigheden, hoe vruchtbaarder het is. De
gemeenten Eindhoven en Veldhoven en
bedrijven als Philips en ASML ondersteunen Techniek & ik door deelname aan
een denktank die het programma verder
ontwikkelt. Overigens is het programma
niet alleen gericht op technologie, er is ook
aandacht voor bijvoorbeeld natuur: waar
komt wind vandaan? Waarom zinkt een
steen wel en een blaadje niet? Het mooie
is dat je geen dure materialen nodig hebt
en dat de docent niet per se een technische
achtergrond hoeft te hebben. Het gaat om
het dénken over techniek.”

→ “Laterna Magica richt zich op de brede
ontwikkeling van het kind, niet alleen op
kennis en vaardigheden. In de praktijk komt
dat namelijk vooral neer op taal en rekenen,
dat is te mager. Bij ons zijn ook sociale en
persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We
laten kinderen oefenen in bijvoorbeeld samenwerken, empathie en communicatie.
De kinderen van nu zullen later beroepen
uitoefenen die wij nog niet kunnen bedenken. Daarom willen we elke splinter talent
ontwikkelen, zodat kinderen de toekomst
kunnen uitvinden. Niet de leeftijd, de groep,
de methode of het gemiddelde, maar de
ontwikkeling bepaalt wat een kind doet en
leert. Wij werken in units van 0-3 jaar, 3-8
jaar en 8-12 jaar. Elke unit bestaat uit vier
groepen. Een kind kan elke drie maanden
doorstromen naar een volgende groep. Zo
kunnen kinderen zich altijd optrekken aan
andere kinderen en is er minder competitie.
We kijken waar kinderen nieuwsgierig naar
zijn, wat ze in hun mars hebben. We stellen ze vragen. Wat ze willen en hoe ze dat
willen. Lukt het wel? Hoe kwam dat? Lukt
het niet? Wat denkt het kind zelf ? We bieden nét even extra uitdaging. Het reguliere
basisonderwijs is te eenzijdig gericht op de
score bij de Citotoets. Wij waarderen waar
het kan en normeren alleen waar het moet.”

→ “In Nederland heb je een scala aan voorzieningen voor kinderen tussen de 0 en 6
jaar, zoals crèches, peuterspeelzalen en vooren vroegschoolse opvang. Die versnippering
is belemmerend voor de ontwikkeling. Door
die diversiteit aan opvang zijn er flinke niveauverschillen tussen de kinderen als ze op
hun 4de of 5de aan de basisschool beginnen. Dat willen we voorkomen in Almere en
daarom heeft de gemeenteraad besloten dat
alle peuterspeelzalen worden geïntegreerd
in kinderopvangcentra die voldoen aan bepaalde pedagogische eisen en samenwerken
met een basisschool. Elk kind vanaf 2 jaar
mag daar vanaf augustus 2015 naar toe.
Goed geschoold personeel biedt de kinderen een rijke speelomgeving waarin het kind
kan leren. Zo willen we de ontwikkeling van
jonge kinderen stimuleren en schooluitval
en andere problemen op latere leeftijd voorkomen. De kindcentra zijn aantrekkelijk én
betaalbaar: de gemeente compenseert ouders voor wie de opvang niet aftrekbaar is.
Dat kost de gemeente meer geld dan nu,
maar dat hebben we ervoor over. Het is nog
te vroeg om de echte winst te meten, maar
ik weet zeker dat we die investering in jonge
kinderen later tienvoudig terugkrijgen.”

Door Karina Meerman

www.techniekenik.nl

www.obslaternamagica.nl
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Zo verloopt de ontwikkeling
van jong kind naar volwassene
In de allerjongste jaren leert een kind
cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden
die de basis zijn voor de ontwikkeling tot een
gelukkige, sociaal vaardige en productieve
volwassene. Deze illustratie toont aan de
hand van voorbeelden hoe deze ontwikkeling
verloopt.

15 jaar
De basis voor empathisch vermogen wordt in de kinderjaren gelegd,
maar komt pas echt tot ontwikkeling in de tienertijd. Onderzoek
toont aan dat tieners die naar een goede voorschool zijn geweest,
empathischer zijn en gemakkelijker iets delen.

4.

…
tot een
volwassene die
…

... 21st century workforce

3.

…
zich als
tiener verder
te ontwikkelen
…
emotioneel
emoties lezen, inleven in anderen

cognitief
lezen, vertellen, plannen maken
sociaal
delen, onderhandelen, vrienden maken
emotioneel
doorzetten, impulsen beheersen

1.

Een
jong kind
legt de basis
om
…

Hoe verloopt
de ontwikkeling van
jong kind naar
volwassene?

2.

…
zich als
schoolkind te
ontwikkelen en
…

cognitief
taal begrijpen, patronen herkennen

Thom
sociaal
lachen, imiteren, samen spelen
emotioneel
contact maken, band aangaan

Thom is de zoon van Stephans zus. Hij
zit midden in zijn tienertijd. Een leuke
tijd, maar soms ook een beetje ingewikkeld. Dat is de leeftijd, zeggen ze dan.
Thom maakt het niks uit. Borst vooruit,
voeten stevig op de grond.
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De basis voor een
blije tiener
Over Jelle Jolles (1949)
Jelle Jolles is universiteitshoogleraar
Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkt al vele jaren
als neuropsycholoog op het domein
‘leren en geheugen’. De laatste jaren
maakt hij zich sterk voor de dialoog tussen wetenschappelijk onderzoek en de
praktijk. Daarbij gaat het om onderwijs
en opvoeding en het leven lang leren.
Jolles schreef onder meer het populaire
boek ‘Ellis en het verbreinen’, over hersenen, gedrag en educatie (Neurospsych
Publishers, 2011).

Door Karen Jochems - Illustraties Arjen Klinkenberg

Taalontwikkeling en onderwijs
Een deel van de goede basis voor tieners wordt via
het onderwijs gelegd. Voor Jolles speelt taalontwikkeling een belangrijke rol hierin: “Taalontwikkeling is veel meer dan woordjes en grammatica.
Door middel van taal stimuleer je de verbeelding
van kinderen. Het begint al vroeg met voorlezen
en kinderen laten bedenken hoe het verhaal verder
zou kunnen gaan. Mentale voorstellingen kunnen maken, verbanden kunnen leggen, divergent
denken – het zijn allemaal capaciteiten die je als
tiener en als volwassene ook heel hard nodig hebt.”
Onderwijs speelt ook in de tienertijd een grote rol,
maar veelal vanuit een minder positieve invals-

“De basis voor
sociale interactie
wordt al vanaf de
crèche of peuter
speelzaal gelegd”
Jelle Jolles

“Een tiener kan
zich echter heel
slecht inleven in de
gevoelens van zijn
ouders”
Loes Keijsers

hoek: vanaf de brugklas zien we een duidelijke,
lineaire afname van de schoolmotivatie en prestaties. Keijsers: “Er ontstaat een mismatch tussen
school en jongeren. De tieners willen steeds zelfstandiger zijn en hun eigen plan trekken, maar
op school moet je je juist houden aan regels en
bepaalt de leraar de opzet van de les. Dat zorgt
voor spanningen en demotivatie, terwijl jongeren
juist openstaan voor kennis en nieuwe ervaringen.”
Sociale ontwikkeling en empathie
Waarin tieners wel geïnteresseerd zijn, is overduidelijk: hun vrienden. Keijsers: “Tieners zijn nog

15

Hoe Oumaima zelf zorgde
dat het toch goed kwam

Drugsgebruik, vandalisme, schooluitval, comazuipen – een kleine
greep uit de nachtmerries die geregeld door de hoofden van ouders
van tieners spoken. Gelukkig blijken die angsten meestal ongegrond
en vinden verreweg de meeste kinderen ongeschonden de weg naar
volwassenheid. Een goede basis is het halve werk.

“Ieder kind wordt geboren met een serie ‘latente
talenten’. Dat zijn als het ware lege koffers die in
de hersenstructuur zijn aangelegd. Ze zijn klaar
om gevuld te worden. Het is aan ons als ouders
en als samenleving om ervoor te zorgen dat die
koffers systematisch worden gevuld met nuttige
bagage, kennis en ervaringen voor hun volwassen
leven. Daarmee is het de context, de omgeving,
die bepalend is voor hersenrijping en ontplooiing.” Aan het woord is professor doctor Jelle Jolles,
neuropsycholoog en hoogleraar Neuropsychologie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij gebruikt
de metafoor graag om aan te tonen hoe belangrijk
de ontwikkeling van het brein en het opdoen van
ervaringen – het vullen van de koffers – zijn in de
groei van baby naar volwassene. “Het fundament
van de hersenen en het gedrag moet stevig zijn.
Dan kun je verder bouwen.”
Doctor Loes Keijsers, universitair docent bij Onderzoeksgroep Adolescentie, sluit zich daarbij aan.
Zij ziet het terug in haar onderzoek naar communicatie tussen ouders en tieners. “In de tienerjaren
wordt de relatie tussen ouders en tieners opnieuw
vormgegeven en moet je gezamenlijk op zoek naar
een nieuwe balans. Open communicatie tussen
ouder en kind is hierbij essentieel. Dat kan alleen
als de basis daarvoor in de kinderjaren is gelegd –
het ontstaat niet vanzelf!”

15 JAAR
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meer dan jonge kinderen gericht op vrienden. Het
liefst zouden zij de hele dag met hen doorbrengen. Dankzij social media kan dat in ieder geval
virtueel – al vinden leerkrachten en ouders dat
minder prettig.”
Jolles: “De basis voor sociale interactie wordt al
vanaf de crèche of peuterspeelzaal gelegd. De tienertijd staat in het teken van de peergroup. Tieners
leren van elkaar wat wel en niet kan binnen een
groep, hoe je je staande houdt, welke dingen belangrijk zijn en welke niet en hoe je relaties bouwt.
Hangjongeren zijn dus bezig met het opbouwen
van een groot archief aan ervaringen en sociale
interacties, en ze leren over de sociale consequenties van gedrag!”
Tieners ontwikkelen ook hun empathisch vermogen door tijd door te brengen met hun vrienden.
Jolles: “De basis ervoor wordt in de kinderjaren
gelegd maar empathie komt pas echt tot ontwikkeling in de tienertijd. Invoelen in de emoties van
een ander, zijn intenties begrijpen, dat is ook best
een complex proces.”
Keijsers: “Een tiener kan zich echter heel slecht
inleven in de gevoelens van zijn ouders. Waarom
moeten zij weten waar hij is en met wie? Bezorgdheid wordt snel uitgelegd als bemoeienis. Aan ou-

ders de uitdaging om interesse te tonen zonder de
privacy te schenden.”
Zelfregulatie, steun en sturing
Maar wat als het foute vrienden zijn – ook zo’n
angst van veel ouders? Tieners staan immers bekend om hun impulsief gedrag. Jolles: “De basis
voor zelfregulatie wordt al vroeg in de kleutertijd
gelegd. Dat ontwikkelt zich in de kindertijd en tienertijd verder en is pas ver in je 30ste helemaal voltooid. Daarom is het ook voor tieners belangrijk dat
er steun en sturing is, ook al lijkt dat tegenstrijdig
met hun streven naar autonomie. Het is de feedback uit de omgeving die hun helpt in het vinden
van de beste weg in het ondoorzichtige doolhof van
sociaal en cultureel functioneren in onze complexe
samenleving.”
Keijsers: “Sturing, structurering zijn belangrijk.
Onderzoek wijst uit dat veel kleine criminaliteit
voortkomt uit verveling. Jongeren die al voor de
adolescentie een gestructureerde vrijetijdsbesteding
hadden en die voortzetten, blijken minder vatbaar
hiervoor. Ook hier speelt communicatie een belangrijke rol: hoe opener de communicatie, hoe
kleiner de kans op risicogedrag. Vrienden verbieden
is af te raden – dat werkt alleen maar averechts!”

Over Loes Keijsers (1982)
Loes Keijsers werkt sinds 2005 bij
Onderzoeksgroep Adolescentie. In 2010
promoveerde ze op een onderzoek naar
ouder-kindcommunicatie en de ontwikkeling van kleine criminaliteit. Ze is nu
universitair docent in deze groep.
Van haar hand verscheen het boek
‘Waarom tieners zo irritant kunnen zijn
en hoe je daar als ouder mee kunt leren
leven’ (Lannoo Campus, 2013)

onderzoek
→ De basis voor een goede ontwikkeling op tienerleeftijd wordt al vanaf
de vroege kindertijd gelegd. Uit het
PISA 2009* onderzoek van het OECD
blijkt dat 15-jarigen die voorschools
onderwijs hadden genoten, beter
presteren op school dan tieners die
dat niet hadden gehad. Zo scoorden
zij significant hoger op het onderdeel
lezen: het verschil komt overeen met
ongeveer een jaar formeel onderwijs.
Ook op sociaal gebied biedt voorschools onderwijs voordelen: meerjarig onderzoek van de Britse professor
Melhuish laat zien dat 11- en 14-jarigen
die naar een goede ‘pre-school’ zijn
geweest, gunstiger scoren op zelfregulatie, empathie en delen, dan
kinderen die geen pre-school hebben
doorlopen.
Voorschoolse educatie in Nederland
De voor- en vroegschoolse educatie
in Nederland bestaat uit onderwijsprogramma’s voor peuters en
kleuters met een achterstand. De
programma’s stimuleren de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voorschoolse
programma’s zijn voor peuters van
2,5 en 3 jaar en worden aangeboden
in de kinderopvang, peuterspeelzaal
of thuis. Vroegschoolse programma’s
zijn voor kinderen uit groep 1 en 2 van
de basisschool. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse
programma’s; basisscholen voor de
vroegschoolse programma’s.
* Programme for International Student
Assessment. Een grootschalig
internationaal onderzoek onder scholieren.

Oumaima is 17 en heeft succesvol het vmbo-t afgerond. Ze gaat nu
naar het mbo, maar dat is een tussenstation naar het hbo. So far, so
good? Je moet er niet aan denken waar ze had kunnen zijn als ze een
evenwichtige jeugd had gehad. Of beter, als je Oumaima spreekt, is
dat precies waar je wél aan moet denken. Een gesprek met Oumaima
en haar coach, Karlijn de Mol van Otterloo.
Door Eduard van Holst Pellekaan, fotografie Bill Tanaka

Oumaima: “Ik had op mijn oude school geen
agenda, geen structuur. Van nature ben ik
nogal impulsief. Orde houden kon ik niet. Ik
was kwetsbaar. Ik heb twee gehoorapparaten.
Gelukkig kan ik liplezen maar ik mis natuurlijk
ook wel dingen. Ik werd gepest, ik heb een paar
keer mijn telefoonnummer moeten veranderen.
Ik ging huilend naar huis, maar wilde thuis niet
over mijn problemen praten. Ik had onbegrepen
buikklachten waarvoor ik, soms acuut, naar het
ziekenhuis moest. Mijn hoofd zat heel erg vol.
Als kind werd ik veel binnengehouden. Ik ben
misschien een paar keer in de speeltuin geweest.
Tussen mijn ouders ging het niet zo goed. Ik zat
er tussen en zag alles. Mijn jongere zusje heeft
er gelukkig minder van meegekregen.
De maatschappelijk werker van school vond
het een goed idee dat ik in therapie zou gaan en
mijn moeder vond dat gelukkig ook. Met mijn
moeder kan ik goed praten. De therapie deed
me goed.”
Aan het einde van de tweede klas op de havo
moet Oumaima een beslissing nemen: blijven
zitten of door naar 3-vmbo. Ze besluit - geheel
zelfstandig - dat ze een nieuwe start wil maken
en gaat naar een nieuwe school, de Hofstad
Mavo.
Karlijn: “Toen kwamen we met elkaar in aanraking. Ik ben aangesloten bij Centrum 16•22, een
organisatie die de ontwikkeling van kinderen en
jongeren stimuleert zodat zij succesvol kunnen
meedoen in de maatschappij. Als coach help je
kinderen hun gedrag en leerprestaties te verbeteren, te werken aan hun zelfvertrouwen. Centraal
staat dat je de leerling leert zijn of haar leven zelf
te sturen. Dus: leren nadenken over de beslissingen die bepalend zijn voor de toekomst op
school, vervolgstudie, werk en welke rol ouders,
vrienden en vrije tijd spelen in je leven. Je leert je
problemen zelf op te lossen.
Eén keer per week zagen we elkaar waarbij ik
haar hielp met schoolwerk en zaken als Magister
(elektronisch leerlingvolgsysteem, red). In het
begin was ze wat gereserveerd, maar dat veranderde naarmate we elkaar beter leerden kennen.
Oumaima is een gezellige prater. Aanvankelijk
bespraken we eigenlijk alleen maar haar schoolwerk en dat wierp zijn vruchten af want ze haalde
steeds betere cijfers en kreeg meer zelfvertrouwen. Ik ging met haar en haar moeder mee naar
schoolavonden en bracht structuur aan in haar
schoolwerk. Naarmate de tijd verstreek, deden
we steeds meer extra dingen en hadden we het

tijdsgenoten. Veel Marokkaanse meiden leiden
een dubbelleven. Ze gaan uit, maken stiekem
afspraakjes. Ik ben heel netjes. Beleefd tegen iedereen. Ik praat graag met oudere Nederlanders.
Ik ben altijd apart geweest.
Mijn grootste angst was altijd dat ik op het
slechte pad zou raken. Dé grote verandering in
mijn leven was vorig jaar toen ik zelf besloot naar
Oumaima
een nieuwe school te gaan en Karlijn me begon
Coach en Puber
te coachen. Tot dan toe was school in mijn leven
bijzaak. Nu is het de hoofdzaak. Het gaat nu
goed met me. Is het kantje boord geweest? Ik
denk het niet. Het kan niet verkeerd met mij
over van alles en nog wat. Ze vroeg mij continu lopen. Dat sta ik niet toe. Ik kan best veel aan.
naar mijn mening over situaties in de klas, op Ik denk dat ik dat van mijn moeder heb. Ze
school en wat ze in het nieuws las. Wat ik heel trouwde op haar 19-de met mijn vader, kwam
knap vond, was dat ze haar angst voor onze grote naar Nederland en sprak binnen een half jaar
hond overwon en hem op een goed moment zelfs goed Nederlands. Ze is heel sociaal en netjes.
durfde te aaien en met mij de hond uitliet. Als Dat heb ik van haar.
je hebt meegemaakt hoe paniekerig ze wat be- Ik wil in ieder geval door naar het hbo. Met toetreft honden was, dan is dit echt een dappere stemming van mijn moeder wil ik dan weg uit
overwinning voor iemand die helemaal geen Den Haag. Ik heb het hier nu wel gezien.“
huisdieren gewend is. Op onze wandelingen
praatten we heel wat af. Het ging steeds beter,
de buikklachten verdwenen en aan het einde van
het vorige jaar ging ze over met een mooi rapport. Op dringend verzoek van Oumaima werd
de coaching met nog een jaar verlengd en heb
ik haar kunnen helpen met haar eindexamen.”

“Het kan niet
verkeerd met me
lopen, dat sta ik
niet toe”

Oumaima: “Ik lees veel. Ik ben erg geïnteresseerd in het nieuws (er volgt een vlekkeloos
betoog over de kansen op oorlog in Oekraïne,
red). Ik denk dat ik anders ben dan veel leef-

“Coaching is de
ander leren zijn leven
in eigen hand te
nemen”
Karlijn
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35 jaar
Investeringen in de ontwikkeling van jonge kinderen verdienen we in
veelvoud terug. Het resulteert in betere banen, minder criminaliteit
en gezondere mensen. Nobelprijswinnaar professor James Heckman
berekende het economisch rendement van het Perry Preschool Program
in de VS. Wat bleek? Iedere geïnvesteerde dollar leverde 7 tot 10%
rendement op.

Voorbeelden
uit de
praktijk

Wat Erika Mann Schule in Berlijn
Aan het woord Karin Babbe was
18 jaar rector van de basisschool in
een achterstandswijk voor
zeshonderd kinderen met 24
nationaliteiten.

Wat Violence Reduction Unit,
Glasgow
Aan het woord John Carnochan was
39 jaar politieagent Moordzaken in
Glasgow, waar hij met forensisch
psycholoog Karyn McKlusky de
Violence Reduction Unit opzette.
Sinds 2013 werkt hij voor de University
of St Andrews.

Wat Preventief Interventie Team
Aan het woord Prof. dr. Hanna
Swaab is hoogleraar pedagogische
wetenschappen en decaan van de
Faculteit der Sociale wetenschappen
van de Universiteit Leiden. Sinds 2011
werkt zij samen met de gemeente
Amsterdam.

→ “De Erika Mann Schule is een plek waar
kinderen van 6 tot 13 jaar leren, leven en samenwerken. Alle activiteiten en lessen zijn
gericht op maximale ontplooiing van het
individu en diens deelname aan de samenleving en daarom hoort theaterkunst bij het
dagelijkse lesprogramma. Kunst is een taal
die iedereen spreekt, ongeacht sociale klasse,
begaafdheid of etnische achtergrond. De kinderen maken alles zelf: de toneelstukken, de
liedjes, de kostuums. Niets is voorgeschreven
en iedereen krijgt de kans zich uit te drukken
op de manier die bij hem of haar past. Dat is
belangrijk, want ieder kind heeft iets te vertellen, zolang men maar luistert. De leidsters
nemen de kinderen serieus en dat geeft hen
zelfvertrouwen. Oefeningen met ritmiek en
ergotherapie brengen lichaam, geest en emotie
samen. De schoolregels leggen de nadruk op
respect voor elkaar en de omgeving. ‘Ik ben
op tijd’, ‘ik beschadig geen planten’, ‘ik laat
mijn mobieltje thuis’ en ‘conflicten los ik op
met praten’. Geweldpreventie is ook een van
de leidende principes van de school. Omdat de
regels duidelijk zijn, weten kinderen waar hun
grenzen en verantwoordelijkheden liggen. Het
werken in projecten schept kaders waarbinnen
zij hun eigen persoonlijkheid kunnen ontdekken en laten groeien.”

→ “Geweld leren we niet als mens, maar gebruiken we omdat we de vaardigheden missen
om het anders te doen. De menselijke geest is
enorm flexibel en past zich aan de omgeving
aan. Wie opgroeit in een oorlogszone, wordt
een krijger. Om wie nooit gegeven is, geeft
zelf om niets. Het is dom om daar iemand
voor te straffen: we moeten de basishouding
veranderen. De eerste drie jaar van een mensenleven zijn het belangrijkst. Als we in die
jaren allemaal onze kinderen zouden liefhebben en koesteren, dan was de wereld veel
mooier. Daarom is het signaleren van geweld
een zaak voor de volksgezondheid. Zo hebben
wij zeshonderd tandartsen geleerd mishandeling te herkennen. Vrouwen doen misschien
geen aangifte bij de politie, maar laten wel hun
gebit repareren.
We geven jonge overtreders les in ouderschap en leren hen met hun kinderen spelen.
We laten jeugdbendes in Glasgow met elkaar
voetballen in plaats van vechten. Het geweldsprobleem is nog niet opgelost, maar we werken
er dagelijks aan.”

→ “Kwetsbare kinderen die opgroeien onder
risicovolle omstandigheden hebben soms extra
moeite om vaardigheden te ontwikkelen die
ze nodig hebben om in onze ingewikkelde
samenleving goed te functioneren: communiceren, goed inschatten van sociale signalen,
empathie en zelfvertrouwen. Daardoor kan
de sociale ontwikkeling misgaan en kunnen
kinderen gedragsproblemen ontwikkelen.
Om ouders te ondersteunen bij het opvoeden
van kwetsbare kinderen werkt de gemeente
Amsterdam met een Preventief Interventie
Team (PIT). Dit team bestaat uit gedreven
mensen die vaak binnen 24 uur bij mensen
thuis op de bank zitten, wanneer bijvoorbeeld een school heeft aangegeven dat het
niet goed gaat met een kind. Bijvoorbeeld
omdat het agressief is. Wanneer ouders toestemming geven, maakt een orthopedagoog
een sociaal-leerbaarheidsprofiel. Dit is een
sterkte-zwakteanalyse van het kind, waarbij
gekeken wordt naar de onderliggende (deels
neuropsychologische) oorzaken van het gedrag. Het PIT maakt vervolgens een aanpak
op maat: aan welke vaardigheden kunnen we
samen werken met dit kind, zodat het beter
kan functioneren. De eerste resultaten komen
nu binnen en we zien vaak al binnen een half
jaar vooruitgang. Ouders en leerkrachten geven aan dat de kinderen op school en thuis
weer beter functioneren. Leraren zien weer
brood in het lesgeven aan voorheen moeilijk
te hanteren en agressieve kinderen.”

Door Karina Meerman

www.erika-mann-grundschule.com

www.ActiononViolence.com

Christina
Christina is een nicht van Stephan. Als
kinderpsycholoog weet ze maar al te
goed wat het belang is van investeren in
jonge kinderen. De eerste levensjaren
zijn de fundamenten voor morgen. Ze
helpen ons gezonder, gelukkiger en
succesvoller te zijn als volwassene.
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Verdienmodel
voor je peuter

Geef vaders de ruimte

De wereld wordt de komende decennia steeds meer door
technologie aangedreven en platter en sneller. Willen we onze
economische welvaart behouden, dan moeten we ons permanent
kunnen aanpassen en vernieuwen. Meer dan ooit komt het aan
op samenwerken, creatief zijn, kritisch denken en ondernemen.
Het goede nieuws: deze vaardigheden kun je leren in de zandbak.

Door Renske Keizer
fotografie Masja Stolk

→ Waar vaders lange tijd langs de spreekwoordelijke opvoedkundige

“De toekomst van
Philips? Dat zou
zomaar kunnen zijn:
één directeur in vaste
dienst en daaronder
100.000 zzp’ers”

Door Eduard van Holst Pellekaan, fotografie Bill Tanaka

Jos Nelis

WE STAAN AL DECENNIA IN DE TOP
10 VAN MEEST WELVARENDE EN GELUKKIGSTE LANDEN, en dat danken we
aan vier factoren die in hoog tempo hun uniciteit
verliezen: gunstige geografische ligging, hoogopgeleide bevolking, hoogwaardige infrastructuur
en internationale handelsgeest. We moeten iets
nieuws verzinnen.
In de mix van landen- en bedrijfsvoordelen die
economisch succes traditioneel bepaalt, worden
bedrijfsvoordelen steeds belangrijker. Succes
draait om het kunnen ontwikkelen van winnende bedrijfsformules. Maar ook daar is iets aan Het individu als niche
de hand. Bedrijfsvoordelen en marktleiderschap- Thomas Steffens is principal bij The Boston
pen duren steeds korter. Nokia was tot een paar Consulting Group (BCG). Hij is een van de
jaar geleden de onbetwiste wereldmarktleider auteurs van het BCG-rapport ‘NL 2030, Conop het gebied van mobieltjes − nu bestaat het touren van een nieuw Nederlands verdienmonauwelijks meer. De snelheid van technologische del’. Naast de technologische acceleratie en
vernieuwingen neemt exponentieel toe. Tech- een steeds plattere wereld waarin consument
nologische innovatie maakt dat we wereldwijd, en product steeds directer met elkaar in contact
niet meer gebonden aan tijd of plaats, aan de
staan, ziet hij een derde trend: klantvraagverlopende band nieuwe formules uitvinden. In snippering. Nu is het nog bijzonder dat je bij
steeds meer sectoren zie je nieuwkomers snel Nike je persoonlijke sportschoen kunt samenopkomen: Nederlandse Energie Maatschappij, stellen, straks geldt dat voor het gros van de
Ortel (telecom), Sandd (post), Binck (beleggen). succesvolle producten. Het individu als niche.
Wie zijn innovatieve product het snelst, breedst Technologische innovatie is een bètavaardigJos Neils
en best uitrolt, wordt of blijft welvarend.
heid, zegt Steffens. Nieuwe marktsegmenten

Gelijkwaardig
samenwerken in
teamverband
wordt de sleutel tot
succes

kunnen ontdekken, is een alfavaardigheid. De
ondernemerszin om product en consument aan
elkaar te koppelen, is het gammadomein. Willen we klaar zijn voor de toekomst, dan moeten
we die drie vaardigheden beter samenbrengen,
aldus Steffens. “Hier ligt een grote uitdaging
voor ons onderwijssysteem. Dat zal meer creativiteit en flexibiliteit moeten stimuleren. Kennis
veroudert steeds sneller. Het vermogen om te
blijven leren wordt belangrijker dan het vergaren van, bijvoorbeeld, historische kennis.“
Persoonlijk meesterschap
Een stap in de goede richting is Jet-Net, het Jongeren en Techniek Netwerk Nederland dat vanuit technische multinationals als Philips, Shell
en DSM twaalf jaar geleden werd opgezet om
meer scholieren te interesseren voor bètatechnisch vervolgonderwijs. Dat lukt. Er zijn inmiddels 84 bedrijven, 169 scholen en 35 partners aan
verbonden en het is een van de meest succesvolle
publiek-private samenwerkingen in ons land,
zegt Jos Nelis, manager van Jet-Net en director
HR Onderwijszaken bij Philips. In die laatste
hoedanigheid maakt hij al tien jaar reorganisaties mee bij de steeds verder afslankende multinational. De toekomst van Philips? Hij lacht:
“Dat zou zomaar kunnen zijn: één directeur in
vaste dienst en daaronder 100.000 zzp’ers. Het
zal steeds meer draaien om ondernemerschap en
persoonlijk meesterschap. Daarom stimuleren
wij schoolprogramma’s die bevorderen dat je zo
snel mogelijk je eigen bedrijf kunt opzetten. Dat
creëert mondige, zelfstandige arbeidskrachten.
Gelijkwaardig met elkaar omgaan, wordt de
sleutel tot succes. Als leidinggevende moet je je
kunnen verdiepen in de drijfveren en belangen
van je medewerkers. Je moet mensen met elkaar
kunnen verbinden. Alleen dan ben je succesvol.”
Mateloos nieuwsgierig
Nieuwsgierigheid naar de ander is dus belangrijk
voor de manager, nieuwsgierigheid is ook belangrijk voor de zelfstandige. Nelis: “Wij mensen
zijn van nature mateloos nieuwsgierig. Daarom
ben ik zo enthousiast over een programma als
Techniek&Ik. Dat helpt kinderen tussen de
0 en 13 jaar hun interesses te ontdekken. Het
bevordert je plezier in leren en stimuleert het
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Spelen in de
zandbak bepaalt
wie je later bent op
de werkvloer

Succes start in
de zandbak
→ Overleven op de volatiele arbeidsmarkt van de 21e eeuw begint al in de
zandbak. Wat moet je daar tussen je
3de en 5de jaar leren en ontwikkelen om
het dertig jaar later goed te redden?
- Nieuwsgierig zijn.
De mens is van nature nieuwsgierig
maar wordt daarin al snel beperkt
door ouders en dagverblijf. Juist het
tegenovergestelde moet gebeuren
want nieuwsgierigheid maakt de
geest soepel en creatief. In zandbaktaal: alle taartvormpjes proberen.
- Samenwerken.
In een maatschappij die toenemend gebaseerd is op menselijke
gelijkwaardigheid, móet je kunnen
samenwerken, verschillende disciplines kunnen combineren, oog voor de
ander hebben, op ideeën komen die
je in je eentje nooit kon bedenken,
laat staan uitvoeren. Ofwel: samen
zandkastelen bouwen.
- Flexibel zijn.
In de netwerksamenleving moet je
in meerdere netwerken uit de voeten
kunnen. Onder onvoorziene omstandigheden moet je toch zelfbewust
kunnen acteren, in een nieuwe situatie moet je rekening kunnen houden
met anderen. In de zandbak moet je
niet altijd met dezelfde kinderen spelen en je schep kunnen uitlenen.

probleemoplossende vermogen. Door te spelen,
te onderzoeken en te proberen, leer je als kind
jezelf en je talenten kennen.”
Daar kunnen we veel jonger mee beginnen dan
we dachten, stelt Lisa Jordan, voormalig directeur van de Bernard van Leer Foundation. “Hoe
jij als kind leert spelen in de zandbak, vormt de
grondslag voor hoe je later communiceert en
samenwerkt in teams op de werkvloer. Uitgebreide instructies kunnen volgen, je focussen, je
beheersen, je aanpassen, doorzetten bij problemen oplossen, langetermijnprojecten managen,
teamwork en kritisch denken – het zijn de nood-

zakelijke vaardigheden van de 21e eeuw. Maar
het zijn ook de kwaliteiten waarvan de neurowetenschappers van Harvard Centre on the Developing Child zeggen dat je ze het beste kunt
beginnen te ontwikkelen tussen de 3 en 5 jaar.”
Bedrijven als Siemens in Duitsland, CA Technologies in de VS en Philips in Nederland doen
het al. Ze helpen hun medewerkers met vooruitstrevende kinderopvang, voorlichting en royaal
ouderschapsverlof. Ze steunen en ontwikkelen
vroeg leren-programma’s en lobbyen bij de politiek. Ze realiseren zich dat ze het doen voor hun
toekomstige arbeidskrachten. Nu wij nog.

zijlijn werden gezet, is nu steeds meer het besef gekomen dat zij in hun
rol als opvoeders een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kinderen. Hoewel het meeste onderzoek naar vaderschap
uit Amerika en Engeland komt, tonen ook steeds meer Nederlandse
wetenschappers deze positieve resultaten aan. Zo vertonen kinderen
bijvoorbeeld minder probleemgedrag, rapporteren zij een hoger welbevinden en hebben ze betere schoolresultaten wanneer hun vader actief
betrokken is bij de opvoeding.
Ondanks deze bevindingen, lijken we er in Nederland niet
van doordrongen dat we de rol van vaders serieus moeten
nemen. Ten eerste toont de Nederlandse overheid zich niet
bereid grondig te investeren in vaderschapsverlof. Vaders
in Nederland krijgen welgeteld twee dagen betaald verlof.
Daarbovenop hebben zij sinds kort recht op nog drie dagen
onbetaald verlof. Doordat vaders de drie extra dagen verlof
zelf moeten betalen, geeft de Nederlandse overheid het signaal af dat vaders toch niet zo nodig of wenselijk zijn bij de
opvoeding van hun kind. Politici en beleidsmakers, zet de
standaard en faciliteer betrokken vaderschap.
Daarnaast komt er vanuit werkgevers ook geen stimulerend geluid.
Onderzoek toont aan dat werkgevers mannen die in deeltijd werken
zien als minder ambitieus en hen minder vaak promotie geven. Veel
vaders ervaren weerstand of zelfs strijd wanneer zij aangeven in deeltijd
te willen werken. Als gevolg hiervan zullen vaders met een tijdelijk
contract nog een keer goed nadenken voordat ze hun wens kenbaar
maken om gebruik te maken van verlofregelingen. Werkgevers, zie in
dat een gelukkige vader een productievere werknemer is. Geef vaders
een keuze in hoe zij hun werkweek indelen.
Naast de overheid en werkgevers, is er ook een taak weggelegd voor
moeders. Veel vrouwen vinden het moeilijk om de zorg voor hun
kinderen uit handen te geven, ook aan hun partner of ex-partner. In
onderzoek wordt dit gedrag van moeders bestempeld als poortwachtergedrag. Moeders, accepteer dat vaders op hun eigen manier opvoeden
en dat anders opvoeden niet per definitie slecht opvoeden is. Geef
vaders de ruimte.
Met dit pleidooi voor een meer faciliterende omgeving
waarin mannen hun rol als vader kunnen uitoefenen, wil
ik geenszins impliceren dat er voor vaders zelf geen rol is
weggelegd. Vaders dienen zich evengoed te realiseren dat het
ouderschap betekent dat zijzelf de handen uit de mouwen
moeten steken en concessies moeten doen. Maar dan moeten
vaders hiertoe wel in staat worden gesteld.

“POLITICI EN BELEIDSMAKERS,
ZET DE STANDAARD EN FACILITEER
BETROKKEN VADERSCHAP”
∫ Over de auteur
Prof. Dr. Renske Keizer (1983) is als bijzonder hoogleraar
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij
de leerstoel ‘Pedagogiek, in het bijzonder de rol en pedagogische betekenis van vaderschap’ bekleedt. Daarnaast is zij als universitair hoofddocent Familiesociologie
verbonden aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Zij richt zich in haar onderzoek op vaderschap, ouderschap in internationaal vergelijkend perspectief, en dynamiek in partnerrelaties. Keizer won
meerdere prestigieuze prijzen, waaronder een NWO VENI
beurs (2011). Voor een overzicht van haar wetenschappelijke publicaties, zie www.eur.nl/fsw/sociologie/profielen.
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9,6

%
hoger
nettoinkomen

relaties
Betere

Kinderen met een betrokken vader zijn emotioneel zekerder,
verkennen hun omgeving meer en hebben op volwassen leeftijd
betere relaties met leeftijdsgenoten.

12

Voorschool in een kleine klas met een
ervaren leraar leidt in de VS gemiddeld tot
9,6% hoger netto-inkomen op 27-jarige
leeftijd. Op een heel leven is dat gemiddeld
$39.100.
Bron: The Quarterly Journal of Economics, Vol.
CXXVI November 2011 Issue 4

Bron: Pleck, J. H. (1997).

588$

% lager BMI

Mensen die gebruik hebben gemaakt van voorschoolse educatie
hebben gemiddeld:
12% lager BMI*
10% betere lichamelijke gezondheid
Bron: UK SureStart and MCS, NESS (2010)
*Body Mass Index: de verhouding tussen lengte en gewicht.

hoger
inkomen
Het verschil van 1
standaarddeviatie
hoger op de
gemiddelde score
van de Amerikaanse
CITO kleutertoets
leidt tot een hoger
inkomen van
gemiddeld $588 op
latere leeftijd.

76

heeft
een
% baan

Financiën voor Amerikaanse 40-jarigen met
voorschool versus zonder:
- 60% (versus 40%)
verdient meer dan $20.000 per jaar
- 76% (versus 50%)
heeft een spaarrekening
- 76% (versus 62%) heeft een baan
Bron: www.urbanchildinstitute.org

Bron: STAR-Project

verdienen

3-4

% meer

Britse 33-jarigen met kwalitatief
goede voorschoolse educatie verdienen
3-4% meer.
Bron: rapport ‘Early years experience and
longer-term child development: research and
implications for policymaking,’ OECD juli 2011

goede
loopbaan
Goede prestaties op school zijn een indicator voor een goede
loopbaan. Kinderen met voorschoolse educatie van goede kwaliteit,
scoren hoger in taal en rekenen. Een onderzoek in Noord-Ierland
gaf aan dat deze kinderen – vergeleken met kinderen zonder
voorschool - op hun 11de 2,4 keer zo vaak de hoogste score halen in
taal en 3,4 keer zo vaak in wiskunde.
Bron: studie Effective Pre-school Provision onder 850 kinderen
in Noord-Ierland

rendement

7,16X
Onderzoek in de VS
wijst uit: iedere
geïnvesteerde euro
betaalt zich 7,16
keer terug aan
hoger inkomen en
minder staatskosten.
Bron: James Heckmen,
Heckan Equation

7-10

%

Professor James Heckman analyseerde het
economisch rendement van het Perry
Preschool Program in de VS. Iedere
geïnvesteerde dollar levert over een periode
van twintig jaar 7-10% rendement op.
Kinderen met vroeg- of voorschoolse
educatie hebben betere banen, belanden
minder vaak in het criminele circuit, zijn
zelfstandiger en gezonder. Zij verdienen
meer en kosten de staat minder.
Bron: HeckmanEquation.org

Nederlands
perspectief
→ Prof. Dr. Paul Leseman
is sinds 2003 hoogleraar
Orthopedagogiek, in het
bijzonder leerproblemen aan
de Universiteit Utrecht. Met
prof. Janneke Plantenga doet
hij onderzoek naar de kosten,
kwaliteit, en persoonlijke en
economische opbrengsten van
kinderopvang en voorschoolse
educatie.

“Doordat Nederland veel meer dure sociale
vangnetten heeft, zoals ons speciaalonderwijsstelsel, ons jeugdzorgsysteem
en het sociale-uitkeringenstelsel, zou men
kunnen denken dat de behaalde winst in
internationale situaties niet van toepassing is op onze samenleving. Maar goede
voorschoolse opvang en educatie kunnen
in Nederland wel degelijk economische
winst opleveren wanneer minder mensen
gebruik maken van die vangnetten.
Bijvoorbeeld doordat de lichamelijke en
psychische gezondheid beter is op latere
leeftijd, mensen minder vaak verwezen
worden naar speciaal onderwijs, minder
uitkeringsafhankelijk zijn of minder crimineel gedrag vertonen. Doorrekening van
toekomstscenario’s door de Stichting voor
Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam liet zien dat de forse
bezuinigingen van het kabinet van € 600

miljoen op de kinderopvang op de korte
termijn besparingen opleveren, maar op
langere termijn juist tot meer kosten kunnen leiden. Ons eigen onderzoek laat zien
dat bezuinigen negatieve gevolgen heeft
voor de kwaliteit van de kinderopvang.
Ik verwacht dat bij ongewijzigd beleid de
arbeidsparticipatie van jonge moeders zal
terug lopen. Op lange termijn kunnen wij
ons niet permitteren om hoogopgeleide
mensen niet aan het werk te hebben. Demografische ontwikkelingen − vergrijzing
en ontgroening − doen ons waarschijnlijk
straks weer besluiten dat jonge ouders
de kans moeten krijgen om voltijds op de
arbeidsmarkt te participeren. En dan moet
de hele infrastructuur rondom kinderopvang weer opnieuw worden opgebouwd.”

50

mln

Door de vergrijzing heeft de EU in 2050 vijfig
miljoen minder werkende mensen dan nu,
terwijl de hoeveelheid ouderen met 50% is
gegroeid. De behoefte aan gezonde en
productieve mensen groeit met de dag. Hoe
jonger kinderen leren hun vaardigheden te
ontwikkelen, hoe beter zij het als volwassenen
doen op de arbeidsmarkt. Na hun 10de neemt
de flexibiliteit van het brein af.
Bron: Heckman, 2000

