Kijken naar kinderopvangkwaliteit - GGD en LKK
'Hadden wij maar zoveel tijd voor een
inspectie', zo verzuchtte een toezichthouder
Kinderopvang tijdens het congres
Handhaving van de VNG en GGD GHOR op 3
oktober jl. In totaal zo'n 80 toezichthouders
kwamen af op de workshop 'Kijken naar
kinderopvangkwaliteit - Een uitwisseling
tussen LKK en GGD'. Paulien Muller van het
kernteam LKK ging met hen in gesprek over
de werkwijze van LKK, de kwaliteit van de
kinderopvang in Nederland en wat LKK en
GGD van elkaar kunnen leren.
Zowel de GGD als LKK kijken naar de kwaliteit
van de kinderopvang in Nederland, maar de
wijze waarop dat gebeurt verschilt.
Toezichthouders van de GGD komen meestal
onaangekondigd langs bij een
kinderopvanglocatie. In een kort tijdsbestek
dienen zij vast te stellen of een locatie wel of
niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Het
veldinstrument observatie pedagogische
praktijk dat zij daarvoor hanteren, is
gebaseerd op de vier pedagogische
basisdoelen zoals die in de wetgeving zijn
verankerd. Getoetst wordt of de kwaliteit die
een locatie op een onverwacht moment kan
laten zien tenminste voldoet aan de wettelijke
standaard.
LKK komt op afspraak langs bij een
kinderopvanglocatie. Aan het bezoek, dat
tenminste een dagdeel in beslag neemt, zijn
voor de locatie geen verdere consequenties
verbonden. Of de geobserveerde groep nou
een hoge of lage kwaliteit laat zien, de
resultaten worden alleen aan de groep zelf
teruggekoppeld en zijn niet inzichtelijk voor

anderen. Bij de workshop was een voormalig
manager van een kinderopvangorganisatie
aanwezig die had deelgenomen aan LKK. Zij
vertelde hoe nuttig en inspirerend de LKKobservatie was geweest om meer zicht te
krijgen op de eigen kwaliteit.
De LKK-bevindingen wat betreft de kwaliteit
van de kinderopvang in Nederland waren
grotendeels herkenbaar voor de
toezichthouders. Zo herkennen zij het verschil
in kwaliteit tussen horizontale en verticale
groepen en het relatief beperkte spel- en
activiteitenaanbod in de BSO's.
Een interessante tip van de toezichthouders
voor LKK was om ook het meest recente
Inspectieoordeel mee te nemen in de
kwaliteitsmeting. Omgekeerd sprak veel
aanwezige toezichthouders aan dat de LKKinstrumenten de mogelijkheid bieden om op
een gedifferentieerde manier naar de
geboden kwaliteit op de groepen te kijken.
'Soms ben ik op een locatie en vind de
kwaliteit dan mager, maar volgens de
wettelijke vereisten voldoet het net. Het zou
mooi zijn als ik dat kwijt zou kunnen in mijn
beoordeling.' Sommige toezichthouders
hebben zich verdiept in andere instrumenten,
zoals de schaal voor Welbevinden en
Betrokkenheid van professor Laevers, om hun
kijk op kwaliteit te verdiepen. Een
laagdrempelige variant op het uitgebreide
LKK-meetinstrumentarium zou een mooie
toevoeging kunnen zijn voor eenieder die
werkt aan kwaliteit in de kinderopvang.
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