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Samenvatting Dit artikel gaat over onderzoek en theo-

rievorming over de relatie tussen ouders en leidsters in

instellingen voor kinderopvang. Het is gebaseerd op een

exploratief onderzoek onder 144 ouders en een litera-

tuurstudie. Door kinderopvang wordt een deel van de

opvoeding van baby’s en peuters geprofessionaliseerd.

Voor kwalitatief goede opvang is een goede relatie tussen

ouders en professionelen crusiaal vanwege: afstemming,

wederzijdse steun, advies en vertrouwen, controlemoge-

lijkheden van de ouders, afgrenzing van bevoegdheden,

voorkomen van negatieve effecten van professionalise-

ring. Verder wordt aandacht besteed aan de leeftijd

waarop het kind op het dagverblijf geplaatst wordt en

wenproblemen. Tenslotte worden enkele beleidsaanbe-

velingen gedaan.

Keywords parent–caregiver relationship � day–care
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Inleiding

Sommige ouders kiezen bewust voor een kinderdagver-

blijf. Ze vinden contacten met andere kinderen belang-

rijk, of hebben veel vertrouwen in een professionele

instelling. Er zijn echter ook ouders wier voorkeur uit-

gaat naar informelere regelingen.

Uit een tweetal recente onderzoeken blijkt dat veel

Nederlandse moeders die buitenshuis willen werken de

voorkeur geven aan regelingen binnen de eigen kring

(Van Vonderen & Zeeuwen, 1987; Van Luyn & Parent,

1990). Ze denken in de eerste plaats aan hun man, aan

familie en vriendinnen. Maar uit deze onderzoeken blijkt

ook dat de meeste vaders verstek laten gaan, en dat

familie en vriendinnen onvoldoende beschikbaar zijn.

Dus wordt er gezocht naar een betaalde oppas thuis,

gastmoeders, of een kinderdagverblijf. De ouders die

kiezen voor een dagverblijf als oplossing voor hun

opvangprobleem, komen er vaak pas later achter dat

dit ook consequenties heeft voor de manier waarop hun

kind wordt opgevoed. Uit overtuiging of bij gebrek aan

beter, een feit is dat steeds meer buitenshuis werkende

ouders gebruik gaan maken van betaalde opvoeders. Een

deel van de opvoeding wordt uit handen gegeven.

Aandacht voor de relatie tussen ouders en leidsters is

om een aantal redenen belangrijk. In de eerste plaats zijn

ouders de eerstverantwoordelijken voor hun kind, maar

hoe kunnen zij beoordelen of leidsters goed met hun kind

omgaan? Veel ouders hebben zo weinig ervaring met

kinderopvang, dat ze niet weten waarop ze moeten letten

(Fein, 1980; Powell, 1980). Ook hebben ze geen ervaring

hoe je met een dagverblijf kunt onderhandelen. Wat mag

je van leidsters verwachten? Waar kun je klachten kwijt?

In de tweede plaats moet het voor ouders en leidsters

duidelijk zijn tot waar hun bevoegdheden reiken: wie mag

zich waarmee bemoeien (Katz, 1980a)? Mogen ouders

beslissen over het middagslaapje van hun kind; bijvoor-

beeld niet slapen omdat het kind dan thuis ’s avonds

vroeg naar bed kan, of juist wel slapen omdat het dan

thuis fijn lang kan opblijven? Mogen leidsters ouders

dringend verzoeken hun kind ’s avonds vroeger naar

bed te brengen omdat het anders op het dagverblijf zo

moe en hangerig is?

Voor de kwaliteit van de opvang is goede afstemming

tussen thuis en het dagverblijf nodig. Dit is een derde

reden waarom de relatie tussen ouders en verzorgende

verzorgsters aandacht verdient. Het leven van baby’s

wordt nog sterk bepaald door bioritmes als eten en sla-

pen, en vanaf een maand of zeven zijn ze erg gevoelig

voor wat vertrouwd is en vreemd. Verder zijn kleine
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kinderen sterk afhankelijk van de communicatie tussen

ouders en leidsters omdat ze zelf nog niet kunnen zeggen

wat er aan de hand is.

Tenslotte zijn er redenen om aan te nemen dat het

contact tussen ouders en leidsters niet altijd gemakkelijk

loopt. Leidsters kunnen door hun ‘vanzelfsprekende’ des-

kundigheid ongevoelig zijn voor de ervaring van de

ouders, en weinig respect tonen voor verschil in waarden

en normen (Joffe, 1977; Keniston, 1977; Walkerdine &

Lucey, 1989). Rivaliteit en jaloezie tussen ouders en ver-

vangende verzorgsters komt voor (Kontos & Wells,

1986). Het gebrek aan kinderopvang maakt ouders zeer

afhankelijk en machteloos tegenover de verzorgsters van

hun kind; je maakt niet makkelijk ruzie met hen als je

weet dat er geen alternatief is. Volgens de Amerikaanse

onderzoekers Turner en Zigler (1987, p. 30) doen ouders

zich vaak tevredener voor dan ze in werkelijkheid zijn: ‘If

parents do not have any degree of choice in child care,

they may behave more like silent prisoners than active

participants.’

Het Amerikaanse onderzoek stemt dan ook niet opti-

mistisch. Endsley en Minish (1989) vonden bijvoorbeeld

dat 43% van de ouders van drie–tot vijfjarige kinderen de

leidsters zelfs niet groet bij het halen en brengen. In een

overzicht van onderzoek naar de leidster–oudercommu-

nicatie komen Turner en Zigler (1987) tot overeenkom-

stige conclusies. Waarschijnlijk hangt dit samen met de

slechte kwaliteit van de Amerikaanse kinderopvang,

vooral voor de laagste inkomensgroepen (Howes, 1991;

Phillips, 1991).

Onderzoek onder ouders

In Nederland is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar

de ervaringen van ouders met kinderdagverblijven; een

uitzondering is het onderzoek van Clerkx (1986). In 1990

verschenen echter twee onderzoeken op dit gebied, uit-

gevoerd door het NcGv (De Lege, Swets–Gronert,

Koedoot & Mulders–Van der Ham, 1990) en de Univer-

siteit van Amsterdam onder leiding van ondergetekende

(Singer, 1991a). Het onderhavige artikel is grotendeels

gebaseerd op het eigen onderzoek; de resultaten daarvan

zullen worden geconfronteerd met die uit het onderzoek

van De Lege e.a. (1990) en buitenlands onderzoek.

Alhoewel het onderzoek breder is, zal ik me beperken

tot de gegevens over ervaringen van de ouders met de

leidsters en de instelling als geheel. Maar eerst meer

informatie over het onderzoek.

Het onderzoek was exploratief van karakter, niet in de

laatste plaats vanwege de financiële middelen (slechts

zeven maanden subsidie voor een extra onderzoeker

van WVC op advies van het Programmeringscollege

Onderzoek Jeugd). De vraagstelling van het onderzoek

was ruim: ‘Welke ervaringen, wensen en problemen heb-

ben ouders van jonge kinderen die gebruik maken van

kinderopvang op het gebied van de ouder–leidsterrelatie

en leidster–kindrelatie en ouder–kindrelatie?’

Om deze vraag te beantwoorden hadden we een half–

gestructureerde vragenlijst geconstrueerd. De vragen

over de ouder–leidsterrelatie, het onderwerp van dit arti-

kel, hadden we toegespitst op de volgende thema’s: het

wennen, vertrouwen in de leidsters, frequentie en vormen

van contact, grenzen tussen gezin en dagverblijf (pri-

vacy), wederzijdse beı̈nvloeding. De nadruk lag dus op

het contact van de ouders met de leidster als verzorgster

van hun kind, en als professionele werker in een instel-

ling. De keuze voor deze thema’s was gebaseerd op een

literatuurstudie op dit gebied (Singer, 1991a). De gevoe-

lens tussen ouders en leidsters vielen om onderzoektech-

nische redenen buiten het onderzoek. Over de verschillen

in waarden en normen tussen thuis en het dagverblijf is

elders gerapporteerd (Singer, 1991b).

Aan het onderzoek deden 144 ouders mee, die we

gemiddeld twee uur interviewden. Deze ouders maakten

gebruik van een twaalftal kinderdagverblijven in Alphen

aan den Rijn, Alkmaar, Amsterdam, Gouda of Hilver-

sum. Van deze kinderdagverblijven werden er negen

gesubsidieerd en drie waren verbonden aan een univer-

siteit of ziekenhuis.

De werving van de ouders vormde een apart probleem.

Terecht wilden de dagverblijven ons pas de adressen van

ouders doorgeven nadat de betreffende ouders daarvoor

toestemming hadden gegeven. Aan de leidsters hadden

we daarom gevraagd alle ouders een brief te geven met

informatie over ons onderzoek en een verzoek om hun

adres indien ze eventueel wildenmeedoen (garantie dat ze

binnen de steekproef zouden vallen konden we uiteraard

niet geven). Hoe de leidsters onze brief hebben overge-

bracht weten wij niet. De respons was laag, gemiddeld

33%, en varieerde sterk per dagverblijf van 10,1% tot

69,2%. Waarschijnlijk hing dit samen met de Sinter-

klaasperiode; uitstel was niet mogelijk, omdat we de sub-

sidiegelden moesten besteden in 1989 en slechts een

kleine doorloop in 1990 was toegestaan. De respons

was vooral laag in drie Amsterdamse dagverblijven met

relatief veel kinderen die vijf dagen per week op het dag-

verblijf komen, uit gezinnen uit de lagere inkomensgroe-

pen en/of uit eenoudergezinnen en/of uit etnische

minderheden. Verder reageerden veel meer moeders

(67% van de totale respons) dan vaders.

Uit de zich aangemelde ouders hebben we een naar

sekse en kinderdagverblijf gestratificeerde steekproef

getrokken. De geı̈nterviewde groep bestond uit 42

gehuwde of samenwonende vaders, 77 gehuwde of

samenwonende moeders, en 24 alleenstaande moeders
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en 1 alleenstaande vader. Bij twee–oudergezinnen werd

altijd de moeder of de vader geı̈nterviewd.

De meeste ouders die aan ons onderzoek meededen

waren hoog opgeleid: ze hadden een HBO– of universi-

taire opleiding. De moeders werkten of studeerden

gemiddeld 28 uur per week, en de vaders gemiddeld 38

uur per week. In twee–oudergezinnen werkte de vader

veelal full–time en de moeder part–time. Iets meer dan de

helft van de ouders had één kind, 42% had twee kinde-

ren, en enkele ouders drie kinderen of meer. Hun kinde-

ren van vier jaar of jonger gingen gemiddeld iets meer

dan drie dagen per week naar een dagverblijf. Waar-

schijnlijk maken momenteel vooral hoogopgeleide

ouders met een inkomen van meer dan f 3000, – netto

per maand en voor gemiddeld drie dagen per week van

opvang gebruik. Ook het patroon van de full–time wer-

kende vader en de part–time werkende moeder is zeer

gangbaar in ons land. Dit blijkt uit ander onderzoek

(Clerkx, 1986; Van Vonderen & Zeeuwen, 1987; Maas-

sen–Van den Brink, 1991) en de gegevens die de dag-

verblijven ons verstrekten over hun ouderpopulatie.

Wat betreft voornoemde persoonskenmerken is onze

onderzoeksgroep waarschijnlijk representatief voor een

grote groep gebruikers. Daar staat tegenover dat we niet

weten waarom sommige ouders zich wel hebben opge-

geven en andere niet. Het is mogelijk dat vooral ouders

met goede contacten met de leidsters gereageerd hebben

op onze oproep. Wellicht zijn de door ons geı̈nterviewde

ouders meer betrokken bij en tevredener over het dag-

verblijf dan gemiddeld. Nogmaals, het gaat om een

exploratief onderzoek, waarbij de waarde vooral ligt in

de beschouwingen en hypothesevorming naar aanleiding

van de onderzoeksresultaten.

In het hieronderstaande zal ik verslag doen van wat

deze ouders antwoordden op onze vragen over hun con-

tacten met het dagverblijf en de leidsters. Mede op basis

van ander onderzoek zal ik een poging doen tot verkla-

ren. Aan het slot van het artikel worden enkele beleids-

aanbevelingen geformuleerd.

De eerste periode op het dagverblijf

Het begin

Als belangrijkste redenen om naar opvang te zoeken

noemde 96% van de ouders ‘werk’ of ‘studie’. Slechts

26% van de ouders noemde redenen als speelkameraad-

jes, goed voor de sociale ontwikkeling. Maar nu ze erva-

ring hebben met het kinderdagverblijf, zou 53% van de

ouders ook gebruik van het dagverblijf willen maken als

ze niet buitenshuis werkten. Dit kan er op wijzen dat

ouders zich pas later bewust worden van de voordelen

voor zichzelf en voor hun kind om de opvoeding met een

dagverblijf te delen.

De meeste ouders (70%) stonden positief tegenover

baby–opvang en waren het liefst met opvang begonnen

voordat het kind zeven maanden oud was. Eén op de zes

ouders (16%) zou het liefst pas nı́ het eerste levensjaar

gebruik maken van opvang.

Het wennen

Hoe hebben de ouders de allereerste periode op het dag-

verblijf ervaren? Iets meer dan de helft van de moeders en

vaders had de wenperiode moeilijk gevonden. De leeftijd

van de kinderen waarop werd begonnen maakte in dit

opzicht niet uit. Ook verschilden de wenervaringen van

de vaders nauwelijks van die van de moeders.

Wat vonden de ouders in het begin moeilijk? Deze

vraag hebben we alleen gesteld aan de 82 ouders die de

wenperiode moeilijk vonden. Uit de antwoorden blijkt

dat 32 ouders problemen hadden gehad met het uit han-

den geven van de zorg (39% van de ouders die het wennen

moeilijk hadden gevonden). Ze gebruikten formulerin-

gen als ‘je kind achterlaten bij een vreemde’, ‘je kind

afstaan’, ‘controle verliezen’, ‘afstand van je kind

nemen’. Het gevoel van verlies leek te overheersen.

Wat ouders ookmoeilijk vonden, was hun onzekerheid

of de leidsters wel goed voor hun kind zouden zorgen (34%

van de ouders die het begin moeilijk vonden). Ze gaan

met mensen in zee waarmee ze nog geen vertrouwensre-

latie hebben. Ze tobden met vragen als: ‘is er wel aan-

dacht voor mijn kind in zo’n grote groep?’, ‘zal ze daar

goed kunnen slapen?’, ‘zullen ze hem op tijd verschonen

en eten geven?’

Het afscheid nemen was een probleem voor 28 ouders

geweest (dat is 34% van de ouders die het wennen moei-

lijk vond). Een huilend kind achterlaten werd vreselijk

gevonden. Ook wisten sommige ouders niet hoe ze het

beste weg konden gaan. Het kind storen in zijn spel om

afscheid te nemen, of maar stilletjes weglopen?

Zeventien ouders hadden kinderen die in het begin

reageerden met hevig verdriet en verzet. Sommige kinde-

ren begonnen zich al thuis te verzetten, huilden op het

dagverblijf de hele dag door, of trokken zich terug met

hun duim of doekje. Een enkel kind was bang geweest

voor de andere kinderen. Deze problemen duurden in een

enkel geval verschillendemaanden tot langer dan een half

jaar.

Alhoewel iets meer dan de helft van de ouders zich in

het begin schuldig voelde, veelal ‘een beetje’, zeiden

slechts tien ouders dat het begin moeilijk was vanwege

hun eigen schuldgevoelens. Deze ouders hadden er dan

ook erg veel last van gehad: ze waren bang geweest dat

het kind iets ergs zou overkomen en werden gekweld

Kind en adolescent (1992) 13:1–9 3

13



door vragen als ‘mag ik dit mijn kind aandoen enkel en

alleen omdat ik zo nodig meet werken?’

Ouders die zich zorgen maakten of de leidsters wel

goed voor hun kind waren, hadden veelal kinderen die

zes maanden of jonger waren tijdens de wenperiode. De

kinderen met hevige reacties van verdriet en verzet waren

bijna allemaal acht maanden of ouder toen ze op het

dagverblijf begonnen. Bij 23% van deze leeftijdsgroep

werden dergelijke problemen gemeld.

Omgaan met wenproblemen

Uit de onderzoeksliteratuur is bekend dat kinderen vanaf

acht maanden heftig reageren op scheiding van hun

ouders, en dat het niet ongewoon is als kinderen vier

weken nodig hebben om zich helemaal vertrouwd te

voelen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf (Fis-

her, 1988; Bailey, 1988; Oosterwaal, 1984; Bodnar, 1979).

Naar de precieze achtergronden van scheidingsproble-

men van kinderen op dagverblijven is nog weinig onder-

zoek gedaan. Maar waarschijnlijk is het belangrijk per

kind goed te kijken wat er aan de hand is, en hoe je het

kunt helpen. Richtingen waarin men kan denken zijn:

1. het kind maakt een verandering mee waar het hele-

maal niet om gevraagd heeft: het protesteert. Pas als

de leuke kanten van de nieuwe situatie – speelgoed,

andere kinderen – worden ontdekt, verminderen of

verdwijnen protest en verdriet;

2. het moment waarop wordt begonnen is ongelukkig: er

is net een nieuw broertje of zusje geboren, één van de

ouders is ernstig ziek, vader en moeder zijn net

gescheiden, het kind zit midden in een periode van

grote eenkennigheid. In dergelijke situaties moeten

ouders en leidsters het kind helpen om te gaan met

zeer hevige emoties;

3. het kind voelt zich overweldigd door de nieuwe situ-

atie omdat er te veel op hem of haar afkomt. Je kunt

dit vergelijken met volwassenen die voor het eerst op

vakantie naar Indonesië gaan en zich de eerste dagen

ellendig voelen omdat alles vreemd en onbegrijpelijk

is. Dit probleem ligt dan meer op cognitief niveau, en

leidsters en ouders kunnen helpen met structureren en

vertrouwd maken, bijvoorbeeld door in het begin veel

tijd aan het kind te besteden, door het kind een eigen

plekje te geven, door een duidelijk dagritme aan te

bieden, door de namen van de andere kinderen veel-

vuldig te noemen;

4. het afscheid nemen loopt fout. Dit kan door het

onhandig op elkaar reageren van ouder, kind en leids-

ter. Ouders die wegsluipen omdat ze bang zijn voor

tranen, leidsters die onduidelijk zijn in hun verwach-

tingen tegenover ouders, baby’s die boos zijn vanwege

de gejaagdheid van hun ouders en zich vastzuigen

omdat ze bang zijn door hun eigen agressie de relatie

te verstoren;

5. problemen in de ouder–kindrelatie die al langere tijd

spelen worden zichtbaar op het kinderdagverblijf.

Hoe de leidsters zich hier tegenover moeten opstellen

is per ouderkindpaar verschillend.

Scheidingsproblemen blijven overigens niet beperkt tot

de wenperiode. Helaas hebben we hier geen vragen over

gesteld, maar enkele ouders attendeerden ons hierop tij-

dens het interview. Hun kind vond het heerlijk op het

dagverblijf, maar wilde opeens niet meer. Mijns inziens

hoeft een dergelijke reactie van kinderen niet te duiden op

een terugval. Het kan ook een stap vooruit betekenen: het

kindwordt zich bewuster van zichzelf en leert beter onder-

scheid te maken tussen de ouders en de leidsters. Dit

bewuster worden van zichzelf gaat vaak samen met een

groot gevoel van afhankelijkheid en verlangen om dicht

bij ‘zeer vertrouwden’ te zijn. Kinderen die thuis bij hun

moeder opgroeien, hebben dergelijke perioden van grote

aanhankelijkheid ook (Mahler, Pines & Bergman, 1980).

Waarschijnlijk horen sterke gevoelens van afhankelijk-

heid bij het zelfstandig worden van zowel kinderen die

thuis verblijven als kinderen die dagverblijven bezoeken.

Persoonlijke aandacht voor de ouders

Uit de wenervaringen van de door ons ondervraagde

ouders blijkt dat het wennen voor ouders even moeilijk

is als voor de kinderen. Kinderen kunnen scheidingspro-

blemen hebben, maar ouders ook. Ouders die hun kind al

jong naar een dagverblijf brengen moeten soms hun kind

loslaten op een moment dat ze daar zelf nauwelijks aan

toe zijn. Ouders die er op een later tijdstip in de ontwikke-

ling mee beginnen hebben soms kinderen die hevig pro-

testeren. Voor de leidsters betekent dit dat ze zowel de

ouders als de kinderen zullen moeten begeleiden tijdens

het wenproces.

Veel ouders hebben in het begin grote behoefte aan

aandacht van de leidsters voor henzelf als ouder. Dit

blijkt uit de antwoorden op de vraag naar wat steun gaf

in de wenperiode. De meeste ouders waren tijdens de

wenperiode zeer gespitst op tekenen van persoonlijk con-

tact en acceptatie van zichzelf en hun kind. Zien ze mij?

Luisteren ze naar mij? Hebben ze aandacht voor mijn

kind? De tijd die de leidsters voor hen vrijmaken wordt

zeer gewaardeerd, evenals overleg, hulp en advies, infor-

matie over de dag van hun kind.

De ouders lijken er op gericht een vertrouwensrelatie

met de leidsters te krijgen en hen binnen hun kring van

bekenden en vertrouwden op te nemen.Meer dan de helft

van de ouders zegt dan ook vriendschap te voelen voor de

leidsters. De bijzondere deskundigheid van de leidsters of

de professionaliteit van het dagverblijf als geheel, werden

4 Kind en adolescent (1992) 13:1–9

13



veel minder genoemd als iets dat steun en vertrouwen gaf.

Op de vraag naar wat steun gaf tijdens de wenperiode

werd de aandacht van de leidsters voor de ouders zelf iets

vaker genoemd dan de informatie van de leidsters over

hun kind (40% en respectievelijk 32%).

Het belang van het wennen van de ouders zelf wordt

nog eens onderstreept door de wenervaringen van ouders

met meer dan één kind op het dagverblijf. Volgens 63%

van deze ouders verliep de wenperiode bij hun tweede

kind gemakkelijker; ze waren zelf al vertrouwd met het

dagverblijf. De ouders die het wennen bij het tweede kind

moeilijker hadden gevonden, hadden vaak kinderen die

al met zes weken werden geplaatst. Dit kwam door de

voorrangsregel voor tweede kinderen, maar zelf waren ze

er nog niet aan toe geweest.

Opvallend was hoe weinig andere ouders op het dag-

verblijf gebruikt werden als bron van steun (slechts 13%

van de ouders noemde de andere ouders). Ook lijkt de

naaste omgeving geen grote invloed te hebben op wener-

varingen; we vonden geen samenhang tussen negatieve

reacties van familie, vrienden of collega’s op het gebruik

van een dagverblijf en wenproblemen. De aandacht van

de ouders lijkt zich primair op de leidsters te richten.

Leidsters hebben daardoor tijdens de wenperiode een

vierdubbele taak:

1. het helpen wennen van het kind in de groep;

2. het helpen wennen van de ouder om een deel van de

zorg uit handen te geven;

3. het leren afscheid nemen door ouder en kind aan het

begin van de dag, en soms ook het leren begroeten en

afscheid nemen aan het einde van de dag;

4. het zelf wennen en leren kennen van het kind en zijn of

haar ouders.

Hierbij moeten we bedenken dat de leidsters niet te

maken hebben met één kind, maar met acht tot twintig

kinderen of meer, die allemaal ouders hebben. Uit de

antwoorden van de ouders krijgen wij de indruk dat

ouders de leidsters voornamelijk op individueel niveau

zien, namelijk in hun persoonlijke relatie met de leidsters.

Vanuit hun perspectief is dat ook begrijpelijk: niet een

instelling voedt op, maar de twee of drie leidsters bij wie

het kind in de groep zit. De leidsters moeten echter vanuit

meer dan één niveau denken: hun dienstverlening aan de

groep ouders en kinderen binnen het beleid van de instel-

ling, hun werk met individuele ouders en kinderen. Dit

roept een communicatieprobleem op dat inherent is aan

kinderopvang. Hierop kom ik straks terug.

Het plaatsingsbeleid in relatie tot het wennen

Sommige kinderdagverblijven nemen geen kinderen aan

die tussen zes en achttien maanden oud zijn, omdat deze

leeftijdsgroep meer moeite met wennen heeft. Deels

wordt dit gesteund door onze onderzoeksresultaten,

maar deels ook niet. Er waren kinderen van vier maan-

den met grote wenproblemen, maar driekwart van de

kinderen vanaf zeven maanden had geen wenproblemen

volgens de ouders. Met andere woorden, leeftijd zegt niet

alles. Bovendien blijkt uit ons en ander onderzoek (Lei-

fer, 1980) dat ouders tijd nodig hebben om zich met hun

kind vertrouwd te gaan voelen. Om het gechargeerd te

zeggen: als ouders na een half jaar het gevoel hebben dat

ze een vertrouwde band met hun kind hebben, willen ze

wel met opvang beginnen. Als het kind daarentegen rond

die tijd ook een persoonlijkere band met de ouder

ervaart, gaat het zich vaker tegen de scheiding verzetten.

Op grond van deze gegevens lijkt het mij onmogelijk

aanbevelingen te doen over de beste leeftijd van het kind

om met opvang te beginnen. Er zijn te veel individuele

verschillen, en het zelfvertrouwen van ouders in hun

relatie met hun kind lijkt me even belangrijk als het ver-

mogen van kinderen om zonder te groot verzet en ver-

driet te wennen aan het dagverblijf.

Wel geven deze onderzoeksgegevens stof tot nadenken

over de duur van het recht op ouderschapsverlof. Als je

vindt dat werkende ouders het recht hebben zelf voor hun

kind te zorgen totdat ouders en kind ‘vertrouwd’ zijn met

elkaar en ‘toe zijn’ aan opvang (volgens eigen zeggen),

kom je waarschijnlijk uit op de noodzaak van een recht

op ouderschapsverlof van anderhalf jaar. Met anderhalf

jaar hebben ouders de tijd om thuis met hun kind ver-

trouwd te raken. Als een kind van zes maanden of ouder

zich in het begin hevig verzet of niet blijkt te gedijen op

het dagverblijf, kan het kind naar huis worden gehaald

zonder dat de ouder daardoor zijn baan verliest. Met

anderhalf jaar kan een nieuwe poging worden gewaagd.

Het recht op verlof, betekent geen plicht tot gebruik

ervan. Sommige ouders willen en kunnen prima drie of

vier maanden na de bevalling het werk hervatten.

Bovenstaande gedachtengang komt overeen met de

ervaringen in bijvoorbeeld Zweden, een land met zeer

goede voorzieningen rond de combinatie van baan en

kinderen. Daar is het ouderschapsverlof de afgelopen

tien jaar verschillende malen verlengd. Momenteel is het

een jaar, maar het principebesluit is genomen dat, zodra

de economie het toelaat, het ouderschapsverlof wordt

verlengd tot anderhalf jaar (Broberg & Hwang, 1991).

Contacten tussen ouders en leidsters na de wenperiode

De belangrijkste contactvorm tussen ouders en leidsters

is het praatje tijdens het halen of brengen: 86% van de

ouders zegt dat er dagelijks even gedachten worden
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uitgewisseld. Daarnaast hebben de ouders allerhande

andere vormen van contact, zoals:

1. ouder– of thema–avonden voor het hele dagverblijf

(67% van de ouders);

2. ouder– of evaluatiegesprekken over individuele kinde-

ren op afspraak (49% van de ouders);

3. informele ontmoetingen (19% van de ouders);

4. oudercommissie (8% van de ouders);

5. gesprek met de directie (5% van de ouders).

Andere manieren om aan informatie te komen waren:

1. kijken naar het kind zelf, of aan het kind vragen hoe

het op het dagverblijf is (67% van de ouders);

–lezen in het schriftje of logboek dat de leidsters

maken over wat de kinderen dagelijks beleven (22%

van de ouders);

2. onverwacht binnenlopen, of door het raam gluren

(18% van de ouders);

3. praten met andere ouders (16% van de ouders);

4. bellen naar het dagverblijf (6% van de ouders);

5. andere kinderen vragen hoe het eigen kind het maakt

op het dagverblijf (6 ouders);

6. meedraaien op het dagverblijf (4 ouders).

Op onze vraag of de ouders voldoende geı̈nformeerd

zijn over hun kind, antwoordde 74% ‘ja’; 21% ‘soms wel/

soms niet’; 6% vond de informatie onvoldoende. Aan-

merkelijkminder tevreden waren de ouders over de infor-

matie over het pedagogische beleid: slechts 42% vond

deze informatie voldoende. Blijkbaar is het haal– en

brengcontact niet geschikt om informatie te krijgen

over het pedagogische beleid, en slaagt het dagverblijf

er onvoldoende in dat tijdens de ouderavonden of de

oudergesprekken te verhelderen. Opvallend is dat slechts

een enkele ouder gebruik zegt te maken van schriftelijke

informatie, zoals een brochure over het dagverblijf of een

ouderkrantje.

De afhankelijkheid van de ouders

Uit de antwoorden van de ouders blijkt hoe afhankelijk

zij zijn van de leidsters om de kwaliteiten van het dagver-

blijf te kunnen beoordelen; het hangt van de leidsters en

directrices af of er ouderavonden, individuele gesprekken

enzovoort worden georganiseerd. Ouders zijn de eerst-

verantwoordelijken voor hun kind, maar zonder goed

beleid ten aanzien van de ouders, wordt de ouderlijke

verantwoordelijkheid een dode letter.

Het lijkt mij belangrijk wanneer dagverblijven verder

nadenken over de manier waarop ouders geı̈nformeerd

kunnen worden over het pedagogische beleid, onder

meer om te voorkomen dat ouders beleidskwesties aan-

snijden tijdens het halen en brengen. Gebeurt dat laatste

tech, dan is ons inziens de kans op communicatiestoor-

nissen tussen ouders en leidsters groot. Individuele pro-

blemen en wensen van de ouders kunnen worden

verward met beleidskwesties die op een ander niveau

moeten worden uitgepraat. Helaas hebben we niet

gevraagd naar eventuele gevoelens van onmacht van

ouders door gebrek aan keuzemogelijkheden.

De grenzen tussen thuis en het dagverblijf

Privé–informatie en wederzijdse beı̈nvloeding

Als ouders de opvoeding van een klein kind met een

dagverblijf delen komt er iets van het privé–leven van

het gezin in de openbaarheid. Dit kunnen zeer praktische

zaken betreffen doordat afstemming nodig is tussen

slaapritmes, voedingstijden, zindelijkheidstraining en

dergelijke, maar ook problemen tussen ouders en kinde-

ren en tussen echtelieden kunnen bekend zijn bij het

dagverblijf. Wat vinden ouders hiervan?

Aan de ouders hebben we enkele vragen gesteld over

het uitwisselen van privé–informatie, en de mogelijkhe-

den van ouders en leidsters om elkaar te beı̈nvloeden.

Verder hebben we enkele vragen gesteld over bevoegd-

heden: waarover hebben ouders het laatste woord, en

waarover de leidsters.

Praten over thuis

De meeste ouders vonden het normaal om te vertellen

wanneer hun kind thuis huilerig is of iets nieuws heeft

geleerd. Er wordt meer afgewogen wat privé blijft in

geval van spanningen en problemen in het gezin. Als

het kind last heeft van spanningen thuis, zou iets meer

dan de helft van de ouders dat zonder meer vertellen, de

rest zei te wikken en te wegen of niets te zeggen.

Over irritaties tegenover de partner zei slechts 10%

van de ouders iets te vertellen; relatieproblemen waren

geen onderwerp van gesprek. Het bovenstaande kan erop

wijzen dat veel ouders pas overwegen over privé–proble-

men te praten als ze menen dat dit nodig is voor het

welzijn van het kind.

Uit het onderzoek van De Lege e.a. (1990) blijkt dat

leidsters de informatie over de thuissituatie op prijs stel-

len. Ouders die veel vertellen over hun kind thuis, worden

door de leidsters als zeer steunend ervaren. Wellicht vin-

den leidsters dat ze informatie over thuis nodig hebben

om het kind te begrijpen, maar vinden niet alle ouders het

vanzelfsprekend deze informatie te geven, vooral als er

moeilijkheden zijn. Uit hetzelfde onderzoek van De Lege

e.a. (1990) blijkt dat leidsters het ook niet gemakkelijk

vinden met de ouders te praten als ze problemen bij het
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kind signaleren. Liever praten ze daarover met hun col-

lega’s, om zeker van hun zaak te zijn. Ouders daarente-

gen, verwachten dat de leidsters hen onmiddellijk op de

hoogte stellen als er iets aan de hand is.

Uit ons onderzoek en dat van De Lege e.a. (1990)

komt naar voren dat beide partijen – de ouders en de

leidsters – informatie van elkaar willen als er iets aan de

hand is, maar dat beide partijen aarzelen die informatie

aan elkaar te geven.

In ons onderzoek is ook aan de ouders gevraagd of ze

wel eens teleurgesteld zijn geweest in de manier waarop

het dagverblijf is omgegaan met privé–informatie.

Slechts tien moeders, waarvan zes zonder partner, had-

den wel eens spijt gehad te veel te hebben verteld. Veel

meer ouders (31%) hadden het gevoel dat er onder de

leidsters over de ouders geroddeld en gekletst werd. Dit

gevoel bestond in gelijke mate bij de vaders en de

moeders.

Behalve over hun kind thuis, bleken vooral de moe-

ders (meer dan de helft) ook over de leuke kanten en

successen op hun werk te praten. De problemen op het

werk werden minder vaak verteld. Praten over hoe druk

ze het hebben was eveneens gangbaar. Het werk is wel-

licht een relatief neutraal terrein om iets persoonlijks

over jezelf te vertellen. Verder kan de neiging van moe-

ders om over ‘het leuke’ van het werk te praten voort-

komen uit de behoefte het gebruik van het dagverblijf te

rechtvaardigen.

Wederzijdse beı̈nvloeding

Volgens de meeste ouders kregen ze van de leidsters nooit

of hoogst zelden een compliment over of kritiek op de

manier waarop ze met de kinderen omgaan. Kritiek op

hun kind kwamwel relatief veel voor: 43% van de ouders

had dat wel eens meegemaakt. De helft van deze ouders

kreeg de kritiek te horen tijdens een oudergesprek, maar

de andere helft maakte de kritiek op uit zijdelingse

opmerkingen van de leidsters of uit afwijzend gedrag.

Volgens de ouders gaven zijzelf wel complimented aan

de leidsters. Driekwart van de ouders zei dat regelmatig

of af en toe te doen. Met hun kritiek konden ze ook bij de

leidsters terecht. Volgens 82% van de ouders trokken de

leidsters zich hun kritiek aan.

Op grond van deze antwoorden ontstaat de indruk dat

het voor ouders normaler is zelf de leidsters te beı̈nvloe-

den, dan om beı̈nvloed te worden. Wellicht zien ouders

zichzelf als consument (de leidsters doen iets voormij), en

voelen ze ouderlijke verantwoordelijkheid (ik moet zor-

gen dat ze goed voor mijn kind zijn). Terwijl zij en de

leidsters er niet van uitgaan dat de leidsters ook verant-

woordelijk zijn voor het kind en daarom het ouderlijk

gedrag mogen beı̈nvloeden. Met andere woorden, de

ouders zien zichzelf als ‘de baas’ over het kind, die een

stukje van de ouderlijke verantwoordelijkheid delegeert

aan de leidsters.

Op het gebied van het geven en krijgen van steun en

advies bleek meer gelijkheid: 84% van de ouders vond

dat zij (soms) steun en advies van de leidsters kregen bij

het opvoeden, 80% van de ouders heeft zelf wel eens

steun en advies gegeven aan leidsters.

Leidsters blijken een betrekkelijk belangrijke rol te

spelen in de dagelijkse steun bij de opvoeding. Bij pro-

blemen waren partners, familie en vrienden weliswaar de

belangrijkste bronnen van steun, maar daarna kwamen

de leidsters. De leidsters werden door 40% van de ouders

als bron van steun genoemd. Dit percentage komt over-

een met de gegevens van De Lege e.a. (1990); uit dit

onderzoek bleek dat 50% van de ouders behoefte heeft

aan opvoedingssteun van de leidsters. Professionele

hulpverleners als consultatiebureau–artsen, huisartsen

of maatschappelijk werk(st)ers werden door deze groep

ouders nauwelijks genoemd als bron van steun en advies.

De adviserende rol van leidsters betekende overigens

niet dat alle ouders hen als extra deskundig zagen: slechts

36% van de ouders vond leidsters extra deskundig, 22%

van de ouders vond ‘sommige leidsters wel, sommige

leidsters niet deskundig’, en volgens 43% van de ouders

waren leidsters niet extra deskundig. Wellicht zoeken

ouders steun bij de leidsters als mede–opvoedster van

hun kind, en niet als opvoedingsdeskundige die meer

weet dan zijzelf.

Een poging tot verklaren

Hoe kunnen bovenstaande gegevens over de relatie van

de ouders met de leidsters en het dagverblijf worden

geı̈nterpreteerd? Mijns inziens wordt veel verhelderd als

we de samenwerking tussen ouders en leidsters analyse-

ren als een samenwerking die plaatsvindt vanuit twee

verschillende organisatievormen: het gezin en de

instelling.

Zoals gezegd, blijkt dat veel ouders in eerste instantie

zoeken naar opvang in de informele sfeer (Van Vonderen

&Zeeuwen, 1987; Van Luyn&Parent, 1990). Ouders zijn

veelal ook niet bekend met instellingen voor kinderop-

vang. Uit ons onderzoek blijkt dat ouders die gebruik

maken van een installing een persoonlijke relatie probe-

ren te krijgen met de leidsters die voor hun kinderen

zorgen. Dit kan er op wijzen dat de ouders binnen de

instelling een informeel contact proberen op te bouwen,

en proberen de leidsters op te nemen in hun netwerk van

vertrouwden. Een andere aanwijzing in die richting is dat

ouders de leidsters zien als mensen die naast familie,

vrienden en bekenden steun geven bij de opvoeding.
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Ook werd de deskundigheid van de leidsters door

ouders weinig genoemd als iets dat steun of vertrouwen

geeft, de helft van de ouders vond dat leidsters niet extra

deskundig zijn in opvoedingsaangelegenheden.

Vanuit hun perpectief hebben ouders gelijk dat ze

zoeken naar een persoonlijk contact. Hun kind wordt

immers niet door een instelling opgevoed, maar door

concrete mensen. De ouders hopen dat die mensen een

positieve relatie met hun kind en met henzelf aangaan.

Bovendien blijkt uit ons onderzoek dat de ouders in hoge

mate afhankelijk zijn van de leidsters voor informatie

over hun kind op het dagverblijf; zonder die informatie

hebben ze weinig mogelijkheden te controleren of het

goed gaat met hun kind.

Als ouders echter voornamelijk denken op individueel

niveau, bestaat het gevaar dat ze te weinig inzicht hebben

in de positie van de leidsters. De leidsters werken immers

binnen een instelling, waar veel ouders en kinderen

gebruik van maken. Zonder het te weten kunnen ouders

op individueel niveau beleidskwesties aansnijden die de

bevoegdheden van individuele leidsters te boven gaan.

Waarschijnlijk zien ouders zichzelf als ‘directeur’ van

het kind, die een stukje van het opvoedingswerk delegeert

aan leidsters; formeel zijn ze dat ook door hun ‘ouderlijke

macht’ als ouder/verzorger. Uit ons onderzoek blijkt dat

ouders de manier waarop de leidsters met hun kind

omgaan proberen te beı̈nvloeden. Dat de leidsters kritiek

hebben, blijkt minder vaak dan omgekeerd. Als leidsters

zien dat er iets mis gaat met het kind, ervaren ze infor-

matie over thuis van de ‘directeuren’ als steunend, maar

ze durven zich niet direct met het gezinsleven te

bemoeien. Uit het onderzoek van De Lege e.a. (1990)

blijkt dat de leidsters zich bij zorgen over een kind liever

wenden tot collega’s om zekerheid te krijgen. Aan het

alleenrecht van de ‘directeuren’ thuis wordt niet makke-

lijk getornd. Maar zoals gezegd zijn de ‘directeuren’

thuis, wat betreft de kwaliteit van de uitvoering van het

gedelegeerde werk, sterk afhankelijk van de instelling,

vooral in een situatie waarin een groot tekort is aan

kinderopvang. Je kunt wel kritiek hebben, maar je hebt

nauwelijks een alternatief.

De ‘directeuren’ thuis verliezen een stukje macht over

wat gedelegeerd is aan de instelling. Hieraan kan de

insteling niets doen. De instelling kan immers niet tege-

moet komen aan alle wensen van individuele ouders. De

instelling heeft een verantwoordelijkheid tegenover de

groep ouders en kinderen, en tegenover de leidsters die

er werken. De instelling kan niet werken zonder bevoegd-

heid een pedagogisch beleid te voeren dat grenzen stelt

aan de bevoegdheden van de ouders. Dit pedagogische

beleid is echter voor veel ouders die aan ons onderzoek

meededen onvoldoende duidelijk. Onduidelijkheid over

de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leidsters

kan leiden tot communicatiestoornissen. Daarbij moet

echter onmiddellijk worden aangetekend, dat de onder-

zochte ouders niet ontevreden waren over het contact

met de leidsters.

Aandachtspunten voor beleid en hulpverlening

Door het exploratieve karakter van het onderzoek is het

niet mogelijk goed onderbouwde beleidsaanbevelingen te

doen, maar op grond van de resultaten kunnen zij wel ter

overweging worden voorgelegd. Voor het beleid in kin-

derdagverblijven zijn deze beleidsaanbevelingen de

volgende:

1. voor kwaliteit in de kinderopvang is het belangrijk dat

leidsters niet alleen persoonlijke aandacht voor de

kinderen hebben, maar ook voor de ouders, vooral

tijdens de wenperiode. De door ons ondervraagde

ouders lijken erop gericht de leidsters van hun kind

op te nemen in hun netwerk van vertrouwden;

bevriend te raken of een beetje familie te worden.

Vanuit het perspectief van ouders is dit logisch: niet

de instelling voedt op, maar concrete mensen, en die

moeten goed zijn voor hun kind.

2. ouders zijn voor hun mogelijkheden om de kwaliteit te

toetsen zeer afhankelijk van het dagverblijf. Daarom

moeten dagverblijven aangeven hoe ouders de kwali-

teit kunnen toetsen, en waar ze terecht kunnen met

klachten.

3. de informatie over individuele kinderen is zeer belang-

rijk. Dagverblijven moeten echter ook zoeken naar

manieren om ouders in te lichten over hun pedagogi-

sche beleid, niet in de laatste plaats ter correctie van

hun individuele gerichtheid. De individuele klant kan

in het dagverblijf geen koning zijn.

4. leidsters moeten in hun dagelijkse contacten met de

ouders ook het beleid van de instelling uitdragen en

zich gesteund weten door dit beleid. Een leidster die

zich verplicht voelt tegenover alle individuele ouders,

wordt leeggezogen en opgevreten, of sluit zich af.

Alhoewel ons onderzoek niet gericht was op preventie

en hulpverlening in de kinderopvang, heb ik toch een

tweetal aandachtspunten voor de hulpverlening. Ten

eerste doen hulpverleners die werken met ouders en kin-

deren die een dagverblijf bezoeken er verstandig aan

contact te leggenmet de plaatselijke kinderdagverblijven.

Het gebruik van een dagverblijf stelt specifieke eisen en

nieuwe ontwikkelingstaken aan kinderen en ouders.

Denk bijvoorbeeld aan het dagelijks afscheid nemen,

een deel van de opvoeding uit handen geven, het leven

in een groep kinderen, wisselingen van groep, enzovoort.

Het is mogelijk dat de ontwikkeling van deze kinderen op
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enkele punten afwijkt van wat de hulpverlener gewend is.

Leidsters in kindercentra kunnen de hulpverleners hier-

over voorlichten en hun pedagogische visie en aanpak

verduidelijken.

In de tweede plaats is het, hoewel veel ouders wel eens

advies en steun zoeken bij de leidsters, waarschijnlijk niet

verstandig de directe lijnen tussen kinderdagverblijven en

preventie hulpverlening (consultatiebureaus, RIAGG’s

en dergelijke) te versterken. Veel ouders wenden zich

juist tot de leidsters omdat het contact informeel is; ze

zien de leidsters als collega–opvoedster en niet als hulp-

verleenster. Een te sterke associatie met de hulpverlening

kan dit contact verstoren. Bovendien maken de meeste

ouders van een dagverblijf gebruik omdat ze opvang

nodig hebben en niet om opvoedingsadvies te krijgen.

Summary
This article discusses research and theories of the relationship

between the parents and the institutions for day care. Conclusions
are based on a study exploring the experiences of 144Dutch parents
using day–care centres, and on a study of relevant literature.
Because of the growing amount of working mothers, the upbrin-
ging of young children is partly professionalized. Communications
between parents and professionals is crucial for the quality of day
care in order to achieve continuity of care, mutual support and
confidence, and to prevent confusion about the limitations of the
authority of both parents and professionals. Attention is also paid
to the age of entrance of the child and difficulties in acclimatisation
to day care. Finally, some suggestions are given for government
policy on day care and for the management of local day–care
centres.
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