
 

 

 
 
 
 

 

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID  
BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B:  

STRUCTUURBELEID EN COHESIE 

 
CULTUUR EN ONDERWIJS 

 
 
 
 
 

KWALITEIT VAN OPVANG EN 
ONDERWIJS VOOR JONGE KINDEREN 

 
 

STUDIE 
SAMENVATTING 

 
 
 
 

Inhoud 
 
In deze studie worden de beleidsontwikkelingen in geheel Europa ten 
aanzien van de kwestie van opvang en onderwijs voor jonge kinderen 
(OOJK) in kaart gebracht. In de EU zijn recentelijk beleidsmaatregelen 
ontwikkeld om een structuur en een kader te bieden voor 
beleidsontwikkelingen op nationaal niveau. In deze studie worden bestaande 
gegevens uit diverse bronnen gekoppeld aan gegevens die afkomstig zijn 
van aanvullende diepgaande landenstudies. De studie heeft tot doel te 
voorzien in de pijlers voor kwalitatief hoogstaande OOJK. Daarnaast biedt dit 
document op basis van een diepgaand onderzoek van goede praktijken in de 
gehele EU suggesties en aanbevelingen voor de ontwikkeling van kwalitatief 
hoogstaande OOJK in de gehele EU. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 
 

OOJK Opvang en onderwijs voor jonge kinderen 

EU European Unie 

BBP Bruto binnenlands product 

NRW Noord-Rijnland-Westfalen 

OCM Open coördinatiemethode 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

PISA Programma voor internationale studentenbeoordeling 
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SAMENVATTING 

Achtergrond 
Alle afzonderlijke EU-lidstaten bieden zonder uitzondering enige vorm van opvang en 
onderwijs voor jonge kinderen (OOJK) aan kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Deze 
voorzieningen zijn van oudsher ontwikkeld als stimuleringsmaatregel voor vrouwen om zich 
op de arbeidsmarkt te begeven. Het gaat de EU-lidstaten er echter in toenemende mate om 
niet alleen voldoende capaciteit voor alle kinderen te bieden, maar ook te zorgen voor het 
kwaliteitsniveau van de OOJK-aanbieders. OOJK wordt meer en meer beschouwd als een 
belangrijke eerste stap in de toekomstige educatieve ontwikkeling van een kind. In principe 
beïnvloedt de kwaliteit van het leven van een kind voorafgaand aan het verplichte 
onderwijs wat voor soort leerlingen zij zullen worden. De onderwijskwaliteit in de EU-
lidstaten is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het economische 
concurrentievermogen van de EU en scholen moeten nu eenmaal werken met de kinderen 
die zich voor die scholen melden. Daarnaast beschouwt de Europese Commissie opvang en 
onderwijs voor jonge kinderen als een essentiële grondslag voor succes op het gebied van 
een leven lang leren, sociale integratie, persoonlijke ontwikkeling en latere inzetbaarheid1. 
Deze studie is bedoeld om inzicht te bieden in de toestand van het aanbod van kwalitatieve 
OOJK in de gehele EU, mede in het licht van het voortdurende proces van OCM (open 
communicatiemethode) op Europees niveau. Verder wordt met de studie beoogd recente 
beleidsontwikkelingen in de lidstaten in kaart te brengen, die kunnen dienen als 
voorbeeldmaatregelen gericht op een betere levering van kwalitatieve OOJK. 
 
De voornaamste prioriteiten die door de Europese Commissie en het Parlement zijn 
vastgesteld, dienen als fundament van het analytische kader van deze studie. Deze 
prioriteiten vormen een bevestiging van de kwaliteitsonderdelen zoals die zijn vastgesteld 
in de internationale onderzoeksliteratuur, en kunnen worden verdeeld in (1) 
toegang/participatie, (2) politieke, juridische en financiële structuren, (3) personeel, (4) 
leerprogramma en (5) betrokkenheid van ouders. In de studie wordt een aantal lopende 
thema’s en ontwikkelingen ten aanzien van deze bestanddelen van kwaliteit beschreven. 
Tot slot worden in de studie enkele richtsnoeren voorgesteld waarmee rekening kan worden 
gehouden bij een succesvol OCM-proces, hetgeen op dit moment het primaire 
aandachtspunt vormt van de beleidsontwikkelingen op EU-niveau. 
 
Participatie 

Binnen de Europese context zijn gemeenschappelijke doelstellingen bepaald voor de 
participatiegraad van jonge kinderen aan OOJK. Voor kinderen in de leeftijd tussen vier jaar 
en de nationale leerplichtige leeftijd moeten lidstaten streven naar een participatiegraad 
van ten minste 95 % van de gehele doelgroep aan OOJK. Voor jongere kinderen (jonger 
dan drie jaar) moet een participatiegraad van ten minste 33 % worden bereikt. Ten aanzien 
van deze doelstellingen moet er onderscheid worden gemaakt tussen de concepten 
‘toegang’ en ‘participatie’. Hoewel het beleid kan zorgen voor universele toegang door het 
aantal kinderdagopvangplaatsen te vergroten, is de universele participatie in feite 
afhankelijk van de werkelijke vraag naar OOJK. De participatiegraad van kinderen kan niet 
‘zonder meer’ worden verhoogd door het aantal plaatsen in de kinderdagopvang te 
verhogen. 
 

                                                 
1  Mededeling van de Commissie getiteld “Opvang en onderwijs voor jonge kinderen: de beste voorbereiding 

van al onze kinderen op de wereld van morgen” (COM(2011)66). 
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Op dit moment worden er in bijna alle lidstaten beleidsmaatregelen ontwikkeld om de 
Europa 2020-doelstelling van 95 % participatie aan OOJK van kinderen van vier jaar en 
ouder te verwezenlijken. In dit opzicht is er een duidelijk opgaande trend waar te nemen, 
met een participatiegraad die steeds dichter bij 95 % komt. Ook voor kinderen in de 
jongste leeftijdsgroep is er een duidelijk positieve trend waarneembaar. De studie gaat 
meer in het bijzonder in op de inspanningen van de dichtstbevolkte deelstaat van 
Duitsland, Noord-Rijnland-Westfalen (NRW), om een grotere OOJK-capaciteit te bereiken. 
Hierbij is een speciale taskforce in het leven geroepen om ondersteuning te bieden bij het 
overwinnen van de meer praktische hindernissen voor samenwerking tussen verschillende 
overheidsniveaus.  
 
Waarschijnlijk zal de huidige economische en financiële crisis de komende jaren echter een 
aanzienlijk drukkend effect hebben op de participatiegraad. Met name in het licht van de 
effecten van de crisis is het van groot belang dat lidstaten zich niet alleen richten op een 
grotere participatie van jonge kinderen, maar ook op een bredere participatie. De groepen 
die het moeilijkst te bereiken zijn, bestaan vaak uit kinderen uit achterstandsmilieus of uit 
specifieke (achtergestelde) regio’s. Deze kinderen hebben aanvullende steun nodig in de 
vorm van kwalitatieve OOJK-voorzieningen op vroege leeftijd om later in hun leven 
ontwikkelingsproblemen te voorkomen. Als goede praktijk verwijst deze studie naar 
Finland, dat momenteel het deel van de bevolking in kaart brengt dat niet bereikt wordt 
door het voorschoolse programma. Het verbreden van de participatie betekent ook dat 
lidstaten meer aandacht moeten besteden aan de regionale verschillen ten aanzien van de 
participatie aan OOJK. Ook in de plattelandsregio’s van de EU moeten gelijke kansen voor 
kinderen worden gewaarborgd. 
  
Politieke/juridische/financiële systemen 
De lidstaten werken in toenemende mate toe naar integratie van de bestuursstructuren 
voor OOJK-voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen. Dit is een positieve 
beleidsontwikkeling, gelet op de internationale consensus dat geïntegreerde systemen voor 
OOJK-voorzieningen betere resultaten leveren dan gescheiden of afzonderlijke systemen. 
De bevinding is dat een holistische benadering van de ontwikkeling van kinderen in verband 
met beleidsmaatregelen en aanbieders leidt tot betere educatieve resultaten. Het verdient 
daarom aanbeveling dat beleidsmakers met verantwoordelijkheid voor de jongste kinderen 
nauw samenwerken met hun collega’s die het beleid uitzetten voor oudere kinderen. 
 
Ook zijn de systemen vaak verdeeld tussen de verschillende overheidsniveaus, met 
verschillende maten van autonomie voor de plaatselijke autoriteiten. Nationale of lokale 
kwaliteitsvereisten voor OOJK-instanties leiden doorgaans enkel tot lagere 
kwaliteitsnormen. Als zodanig krijgen OOJK niet de prikkels om de kwaliteit verder te 
verbeteren. Met name in het geval van beperkte middelen houden aanbieders vaak vast 
aan de minimale kwaliteitsvereisten in plaats van dat ze de kwaliteit verder ontwikkelen. In 
Ierland (Síolta) is een interessant kwaliteitskader geïntroduceerd, dat erop gericht is 
voortdurend prikkels te creëren voor het personeel om te reflecteren over hun werk en 
aldus de kwaliteit van de OOJK-voorziening te verbeteren. Echter, voldoende financiering is 
ook voor dit initiatief een cruciale voorwaarde om de gunstige effecten ervan te realiseren.  
 
Hoewel de bevoegdheid voor OOJK-beleid verdeeld kan zijn tussen de verschillende 
overheidsniveaus, heeft het nationale niveau in ieder geval vaak een zekere bevoegdheid 
om te beslissen over de uitgaven op het gebied van OOJK. Als wij de uitgavenniveaus voor 
OOJK berekenen als een percentage van het BBP, laten de gegevens enorme verschillen 
zien tussen de lidstaten. En ook al leiden uitgaven voor OOJK niet automatisch tot een 
betere kwaliteit, er bestaat duidelijk een positieve correlatie tussen lidstaten die aanzienlijk 
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meer uitgeven aan OOJK en de educatieve resultaten die deze landen behalen in 
internationale tests, zoals PISA. De huidige mondiale economische en financiële crisis vormt 
derhalve een enorm probleem en aangezien deze een aanzienlijk effect op de begroting 
heeft, zal hiermee terdege rekening moeten worden gehouden. Krachtige financiële 
toezeggingen zijn hoe dan ook een cruciale factor voor de ontwikkeling van kwaliteit voor 
alle kwaliteitsaspecten. 
 

Personeel 
Vaardig personeel is van essentieel belang voor de levering van kwalitatieve OOJK. Er 
bestaan echter geen gemeenschappelijke normen in de EU ten aanzien van het beleid 
inzake de kwaliteit van personeel. Binnen de gehele EU bestaat een grote variëteit aan 
verschillende minimumvereisten voor OOJK-personeel, uiteenlopend van geen vereisten tot 
de vereiste van een academische graad. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat 
het niet nodig is dat het gehele OOJK-personeel over hogeronderwijskwalificaties beschikt. 
Het ondersteunende werk kan immers worden verricht door medewerkers met een 
beroepsopleiding. Echter, om een basiskwaliteitsniveau te waarborgen zijn er toch bepaalde 
minimale kwaliteitsrichtsnoeren voor OOJK-medewerkers nodig. 
 
De meeste lidstaten proberen hun OOJK-personeel te professionaliseren. Er bestaan 
aanzienlijke verschillen ten aanzien van hoe deze doelstellingen zijn geformuleerd en met 
hoeveel financiële middelen ze worden ondersteund. Dit is met name relevant voor de meer 
informele soorten van kinderdagopvang bij particulieren thuis, die derhalve vrijgesteld zijn 
van de meeste regelgeving. Voortdurende professionele ontwikkeling is echter ook van 
belang voor de kwaliteit van het ‘reguliere’ OOJK-personeel. Als goede praktijk van 
dergelijke professionalisering wordt in deze studie gewezen op de rol van gezinscentra in 
het Duitse Noord-Rijnland-Westfalen (NRW), waar kinderoppassen een platform wordt 
geboden om ervaringen uit te wisselen of aanvullende cursussen te volgen.  
 
De arbeidsomstandigheden, zoals werkomgeving, salaris en arbeidsvoorzieningen, zijn 
eveneens van cruciaal belang voor het systeem met betrekking tot de kwaliteit van het 
personeel. Hierdoor kan hoger opgeleid personeel worden aangetrokken en zo kan ook de 
kwaliteit worden beïnvloed. Deze arbeidsomstandigheden in ruime zin beïnvloeden de 
tevredenheid over het werk, hetgeen ook doorwerkt op de kwaliteit van de geboden OOJK. 
Uit de studie blijken onder meer grote verschillen in de loonuitgaven en bescheiden 
verschillen in het aantal kinderen per personeelslid tussen de lidstaten.  
 

Leerprogramma 

Over het algemeen zijn onderzoekers en beleidsmakers het erover eens dat het belangrijk 
is dat jonge kinderen niet alleen de nodige cognitieve aspecten ontwikkelen die van belang 
om in het basisonderwijs te kunnen instromen, maar ook niet-cognitieve elementen 
ontwikkelen. Beide aspecten worden even belangrijk geacht als fundament voor een 
levenlang leren. Hoewel dit evenwicht over het algemeen wordt bewaard, zijn er grote 
verschillen binnen de EU ten aanzien van hoe gedetailleerd de nationale richtsnoeren voor 
de leerprogramma’s zijn geformuleerd. Diverse lidstaten hebben recentelijk voorschoolse 
leerprogramma’s ingevoerd voor kinderen die bijna de leerplichtige leeftijd hebben. Deze 
programma’s dienen als voorbereiding op het basisonderwijs voor kinderen. Binnen de 
gehele EU zijn OOJK-programma’s meer en meer gericht op het verbeteren van bepaalde 
educatieve aspecten, zoals rekenkundige en taalkundige basisvaardigheden. Ter illustratie 
van een dergelijk nieuw geïntroduceerd programma, wordt in de studie nader ingegaan op 
de situatie in Roemenië, waar in 2012 een voorschools jaar werd geïntroduceerd.  
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In alle lidstaten worden beleidsinitiatieven ontwikkeld om kinderen uit risicogroepen te 
bereiken en hen te laten deelnemen aan de bestaande leeractiviteiten voor jonge kinderen. 
Niettemin lopen het doel en bijgevolg de resultaten van dergelijke stimuleringsactiviteiten 
aanzienlijk uiteen tussen de afzonderlijke aanbieders en tussen de verschillende regio’s. Er 
is meer informatie nodig om zinnige en goed gefundeerde beleidskeuzen te maken ten 
aanzien van het succes van deze pogingen in de toekomst. Uit de studie blijkt evenwel dat 
de rol van hoog opgeleide OOJK-medewerkers cruciaal is voor het met succes bereiken van 
kinderen uit risicogroepen. 
 

Betrokkenheid van de ouders 
Het waarborgen van de betrokkenheid van de ouders is een absolute voorwaarde voor 
hoogwaardige OOJK-voorzieningen. Ouders zijn de belangrijkste belanghebbenden in de 
ontwikkeling van kinderen. Hoewel de betrokkenheid van ouders altijd belangrijk is, geldt 
dit des te meer voor minderheidsgroepen of voor kinderen uit achtergestelde milieus. Dit 
kan bijdragen aan minder verschillen tussen de thuis- en de schoolomgeving en daardoor 
ook aan de verbetering van de schoolprestaties van kinderen en de vermindering van het 
aantal vroegtijdige schoolverlaters in een later stadium van het leertraject. Hoewel er soms 
aan de betrokkenheid van ouders enige aandacht wordt besteed in de wet- en regelgeving 
en overige voorschriften, wordt deze betrokkenheid doorgaans in de gehele EU aan de 
aanbieders overgelaten. 
In deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen kindgerichte en instantiegerichte 
betrokkenheid van ouders, aangezien beide verschillende achterliggende doelstellingen 
hebben. Kindgerichte betrokkenheid van ouders is bedoeld om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het kind, terwijl instantiegerichte betrokkenheid van ouders meer draait 
om de mogelijkheid voor ouders om de activiteiten met de OOJK-aanbieders te bespreken. 
Hoewel de mate waarin ouders betrokken worden ten zeerste afhangt van de culturele 
context, zijn er diverse kindgerichte goede praktijken vastgesteld in Finland, Ierland en 
Nederland, waarbij zeer concrete stimuleringsstrategieën zijn ontwikkeld om voor meer 
betrokkenheid onder ouders en kinderen uit achtergestelde groepen te zorgen. In 
combinatie met de bestaande, door de overheid ingestelde kwaliteitsnormen, kan 
instantiegerichte betrokkenheid van de ouders een doelmatig middel voor kwaliteitsborging 
zijn. Als kritische ouders zich gedragen als constructieve consumenten, kunnen zij mogelijk 
de kwaliteit van de OOJK-voorzieningen beïnvloeden. Goed opgeleide OOJK-medewerkers 
kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij een doelmatige interactie met de ouders, 
zowel wanneer het specifiek om het kind gaat als wanneer het specifiek om de OOJK-
instantie gaat.  
 

Problemen bij de levering van kwalitatieve OOJK 
Sommige problemen en aanbevelingen voor kwaliteit op het gebied van OOJK zijn van 
bredere aard dan deze specifieke kwaliteitsaspecten en zijn van belang voor beleidsmakers 
op zowel nationaal als Europees niveau. Deze problemen van bredere aard die voor de EU 
spelen bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de OOJK, worden in de studie in kaart 
gebracht. Vervolgens wordt een aanbeveling gedaan om het probleem op te lossen. Een 
eerste probleem voor beleidsmakers is dat er een gebrek is aan empirisch bewijsmateriaal 
ter ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen en beleidsinitiatieven. Op het moment 
worden er vaak beleidsinitiatieven genomen die niet gestoeld zijn op empirisch bewijs dat 
dergelijke initiatieven ook echt bijdragen aan een positief resultaat, zoals een lager 
percentage vroegtijdige schoolverlaters of betere leerprestaties bij internationale 
vergelijkende onderzoeken, zoals PISA. Dienovereenkomstig heeft de OESO in al haar 
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OOJK-studies gehamerd op het belang van op feiten gebaseerd beleid. In deze studie 
wordt deze prioriteit herhaald, zowel voor de EU als voor de individuele lidstaten.  
  
Ten tweede is het voor nationale (of lokale) overheden altijd moeilijk manieren te vinden 
om de kwaliteit te waarborgen ten aanzien van elk van de bestanddelen van kwalitatieve 
OOJK. Minimumvereisten geven de OOJK-aanbieders over het algemeen te weinig prikkels 
om het kwaliteitsniveau verder te ontwikkelen. Toch voeren de meeste lidstaten dit soort 
minimumvereisten in, en moeten inspectiediensten vervolgens nagaan of deze worden 
nageleefd. Een belangrijke uitdaging bij het verbeteren van de kwaliteit is daarom het 
opzetten van effectieve evaluatiesystemen die aanbieders een duidelijke prikkel geven om 
niet alleen aan het absolute minimum te voldoen, maar ook echt te proberen te excelleren 
bij de levering van hoogwaardige OOJK. 
 
Ten derde is het essentieel dat beleidsmakers een consistente lijn in hun beleid 
volgen, daarbij gesteund door de nodige financiering, maar tevens gesteund door overige 
relevante autoriteiten. In alle lidstaten zijn er talloze beleidsdocumenten opgesteld en 
beleidsvoorstellen ingediend voor het verhogen van de participatie, het integreren van 
diensten, het verhogen van de kwalificaties van medewerkers, het in evenwicht brengen 
van leerprogramma’s en het creëren van betrokkenheid onder ouders. Naast dergelijke 
plannen is het echter van belang om alle belangrijke belanghebbenden bij het proces 
te betrekken en ervoor te zorgen dat de voorgestelde beleidsmaatregelen ook echt 
kunnen worden uitgevoerd.  
 
Tot slot heeft de economische en financiële crisis in de gehele EU een belangrijke 
uitwerking op het OOJK-beleid. Uit diverse voorbeelden in de studie blijkt dat ambitieuze 
nationale kwaliteitsdoelstellingen of nationale kwaliteitskaders die zijn ingesteld en 
geïntroduceerd voor participatie, personeel, leerprogramma’s of betrokkenheid van ouders, 
weer even gemakkelijk bij de eerste de beste bezuinigingsronde terzijde worden 
geschoven. En zelfs al blijven de ambities intact, de nationale regeringen wijzen simpelweg 
te weinig middelen toe om deze ambities te verwezenlijken. Tegelijkertijd komen er 
vanwege de werkloosheid ook steeds minder bijdragen van burgers binnen bij de 
kinderdagopvang. Deze werkloze burgers hebben noch een directe behoefte om hun 
kinderen naar de kinderdagopvang te sturen noch de financiële middelen die vaak nodig 
zijn om dit te doen. In dat opzicht lopen de kinderen het risico dat zij achterop raken en 
niet de essentiële ontwikkelingsbasis ontvangen die zij specifiek nodig zouden kunnen 
hebben. In deze tijden is het niet alleen van belang dat nationale regeringen de 
financieringsniveaus voor OOJK intact houden om de levering van in alle opzichten 
kwalitatieve OOJK te waarborgen. Het is zelfs nog belangrijker dat er initiatieven worden 
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat die groepen die het meest behoefte hebben aan 
OOJK ook echt worden bereikt door de OOJK-initiatieven, zodat aan alle kinderen gelijke 
kansen worden geboden. OOJK moet derhalve deel gaan uitmaken van de bredere 
onderwijsagenda. Kwalitatief hoogstaande OOJK biedt een stevig fundament voor onderwijs 
later in het leven en is een belangrijk hulpmiddel om de huidige en toekomstige sociale 
ongelijkheden tussen kinderen met een verschillende achtergrond terug te brengen.  
 
Aanbevelingen 
Aanbevelingen op EU-niveau: ondersteuning van het OCM-proces  
In deze studie worden de ontwikkelingen op Europees niveau en in de afzonderlijke 
lidstaten in kaart gebracht. Op dit moment bevindt de ontwikkeling van een kwaliteitskader 
voor OOJK op EU-niveau zich nog altijd in een vroegtijdige fase. Het is daarom nog veel te 
vroeg voor een volledige evaluatie. Het proces om een kwaliteitskader voor OOJK in te 
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stellen is een initiatief van de Europese Commissie, die hiertoe een thematische werkgroep 
in het leven heeft geroepen, die in 2012 met zijn werkzaamheden is begonnen, als 
onderdeel van het proces van de open communicatiemethode (OCM).  
Omdat het nog te vroeg is voor een evaluatie van het proces, wordt in deze studie een 
aantal aanbevelingen gedaan voor het Europees Parlement, de Europese Commissie en de 
afzonderlijke lidstaten. Deze aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de lopende 
werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van een Europees kwaliteitskader voor 
opvang en onderwijs voor jonge kinderen.  
 Voorbereidende politieke betrokkenheid moet worden gestimuleerd, zodat er 

voldoende aandacht wordt besteed aan dit beleidsterrein, nu en in de nabije toekomst. 
Als kwalitatieve OOJK niet van belang is voor burgers of nationale belanghebbenden, 
heeft het OCM-proces weinig kans van slagen. De ontwikkeling van een kwaliteitskader 
voor OOJK dient meer te behelzen dan de ontwikkeling van enkel een technische 
checklist. Het proces moet een duidelijke politieke component hebben, waarvoor 
voldoende politieke betrokkenheid vereist is, om het te doen slagen.  

 Ten tweede moet er onder de lidstaten een gemeenschappelijke interesse 
worden gecreëerd voor het belang van de kwaliteitsontwikkeling van OOJK. Als de 
lidstaten de toegevoegde waarde van samenwerking aan gemeenschappelijke 
doelstellingen niet erkennen, heeft de OCM weinig kans van slagen. Om te waarborgen 
dat het kwaliteitskader voor OOJK volledig wordt ondersteund, moeten de lidstaten 
gemeenschappelijke doelstellingen als uitgangspunt nemen.  

 Ten derde is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van institutionele 
structuren ter ondersteuning van het OCM-proces, zoals de Commissie momenteel 
heeft gedaan met de benoeming van de thematische werkgroep en de 
stakeholdergroep.  

 De beschikbaarheid van doelstellingen, benchmarks en indicatoren is tevens een 
belangrijke component voor een succesvol OCM-proces. Deze worden momenteel 
uitgewerkt door de thematische werkgroep en zijn essentieel om de vooruitgang ten 
aanzien van het kwaliteitskader voor OOJK te vergelijken. Voor alle afzonderlijke 
aspecten die in deze studie zijn vastgesteld, zijn duidelijke en vergelijkbare 
doelstellingen, benchmarks en indicatoren vereist: (1) toegang/participatie, (2) 
politieke, juridische en financiële structuren, (3) personeel, (4) leerprogramma en (5) 
betrokkenheid van ouders. Dergelijke vergelijkbare gegevens zijn cruciaal om voor de 
lidstaten prikkels te creëren om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. Er is 
nieuw EU-breed empirisch onderzoek vereist voor de verdere ontwikkeling van 
dergelijke op feiten gebaseerde doelstellingen of benchmarks. Hieraan dient derhalve 
steun te worden gegeven.  

 Europese beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat de belanghebbenden bij het 
proces worden betrokken en dat een zinvolle samenwerking met hen wordt 
opgebouwd. 

  Dit is van cruciaal belang voor het succes van het OCM-proces, aangezien het hier om 
een bottom-upbenadering gaat. Ontwikkeling van een kwaliteitskader voor OOJK dient 
meer te zijn dan een beleidsproject op hoog niveau, maar moet daarentegen duidelijk 
geworteld zijn in het daadwerkelijke OOJK-proces. Dit is met name van belang voor een 
kwaliteitskader voor OOJK, aangezien het OOJK-beleid vaak gedelegeerd wordt aan 
overheden op lager niveau en kleine aanbieders.  

 Tot slot geldt dat tegenovergestelde standpunten (in de zin van de beleidsrichting of 
de ideologie) tussen de lidstaten over het algemeen het OCM-proces vooruit helpen. De 
Europese beleidsmakers moeten deze daarom niet bij voorbaat elimineren. Indien zich 
tegenovergestelde standpunten voordoen, moeten lidstaten met een duidelijke agenda 
trachten de onwillige lidstaten van hun zaak te overtuigen, zodat men kan werken aan 
een gemeenschappelijk doel. Aangezien het initiatief moet komen van de lidstaten, is 
deze voorwaarde des te belangrijker voor het succes van het OCM-proces.  



Beleidsondersteunende afdeling B: Structuur- en cohesiebeleid 
____________________________________________________________________________________________ 

 10 

Aanbevelingen aan de lidstaten: ontwikkeling van de kwaliteit van OOJK 
Behalve voor de beleidscoördinatie in het OCM-proces, zijn de lidstaten primair 
verantwoordelijk voor het verhogen van de kwaliteit. Deze studie onderstreept de noodzaak 
dat het kwaliteitsaspect van OOJK op de onderwijsagenda in ruimere zin wordt geplaatst, 
aangezien kwalitatief OOJK een solide fundament biedt voor toekomstig onderwijs en een 
leven lang leren. Als zodanig vormt het een integraal onderdeel van het ruimere beleid 
inzake gelijke kansen en burgerschap en verdient het ook als zodanig te worden behandeld. 
In de studie worden de goede praktijken in verschillende institutionele contexten in de 
gehele EU beschreven. De waarnemingen dienen ter voorlichting van beleidsmakers over 
de met betrekking tot kwalitatief OOJK gedefinieerde vraagstukken zoals participatie, 
bestuurssystemen, personeel, leerprogramma en betrokkenheid van ouders. De 
belangrijkste lessen die uit deze goede praktijken kunnen worden getrokken, worden 
hieronder voor nationale beleidsmakers opgesomd.  
 
 Op feiten gebaseerde beleidsvorming: Het is absoluut cruciaal dat beleidsmakers 

nieuwe beleidsinitiatieven baseren op wezenlijke empirische grondslagen. Te vaak 
worden beleidsinitiatieven ingezet en verdedigd zonder de rechtvaardiging van 
empirisch bewijs. Daarom moet er meer aandacht worden besteed aan empirisch 
onderzoek naar “wat werkt” in OOJK, bijvoorbeeld door ondersteuning van 
longitudinale cohortonderzoeken in een EU-context.  

 Participatie: In plaats van enkel de participatie te vergroten is er meer aandacht 
vereist voor het verbreden van de participatie. Lidstaten moeten extra aandacht 
besteden aan participatie van specifieke groepen en aan regionale verschillen in de 
participatie aan OOJK, die kunnen duiden op problemen met de toegang. Het moet 
meer tot prioriteit worden gemaakt om de participatie aan OOJK ook te verbreden tot 
buiten de grootstedelijke gebieden, en tevens om gelijke kansen te bieden aan ouders 
en hun kinderen in plattelandsgebieden van het land. 

 Geïntegreerde systemen: Het verdient aanbeveling dat beleidsmakers met 
verantwoordelijkheid voor de jongste kinderen nauw samenwerken met hun collega’s 
die het beleid uitzetten voor oudere kinderen. De integratie van OOJK in de 
onderwijsstelsels in ruimere zin draagt bij aan het creëren van een vruchtbare bodem 
voor OOJK-aanbieders in de praktijk om ook tot een geharmoniseerde benadering voor 
de ontwikkeling van het kind te komen. 

 Personeel: Lidstaten zouden in ieder geval moeten beschikken over minimale 
kwalificatierichtsnoeren op nationaal niveau voor al hun OOJK-personeel. Alleen 
zo kunnen ze voor een basiskwaliteitsniveau zorgen. 

 Leerprogramma: Gelet op de empirische bewijzen die vragen om evenwichtige 
leerprogramma’s, is het relevant om ervoor te zorgen dat het evenwicht tussen 
cognitieve en niet-cognitieve aspecten wordt bewaard bij de benadering van nog 
niet leerplichtige kinderen, zelfs als de onderwijsdoelstellingen, zoals rekenkundige en 
taalkundige basisvaardigheden, meer centraal staan in de inhoud van de 
leerprogramma’s.  

 Betrokkenheid van de ouders: Hoewel er relatief weinig regelgeving bestaat voor de 
betrokkenheid van ouders bij OOJK, wordt het belang hiervan eens te meer door deze 
studie onderstreept. Aanbevolen wordt dat de lidstaten de OOJK-aanbieder verdere 
ondersteuning bieden bij het aanmoedigen van een zinvolle betrokkenheid van 
ouders, en tegelijk aandacht besteden aan de culturele verschillen die tussen de 
diverse regio’s of de diverse groepen kunnen bestaan. 
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 Uitgavenniveau OOJK: De huidige mondiale economische en financiële crisis vormt 
een enorm probleem en aangezien deze een aanzienlijk effect op de begroting heeft, zal 
hiermee terdege rekening moeten worden gehouden. Krachtige financiële 
toezeggingen zijn hoe dan ook van cruciaal belang voor het ontwikkelen van 
kwaliteit voor de voornoemde aspecten. Om deze financiële toezegging zeker te stellen, 
wordt aanbevolen dat de lidstaten samenwerken om de nationale uitgaven aan 
OOJK-beleid beter vergelijkbaar te maken tussen de verschillende lidstaten. Alleen 
zo kunnen de prestaties binnen de EU tegen elkaar worden afgezet. 

 


