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Kennisdossier 
kinderopvang BKK

De kinderopvang ontwikkelt zich wereldwijd  
snel als een professionele pedagogische dienst-
verlening aan kinderen, meestal tussen de 
nul en zes jaar. In Nederland maar zeker ook 
internationaal groeit de kennis over wat goede 
kinderopvang is en welke effecten die (mogelijk) 
heeft. BKK wil aanbieders van kinderopvang en 
haar individuele medewerkers informeren over 
deze ontwikkelingen, over deze kennis. Het brengt 
daartoe een serie uitgaven uit, genoemd Kennis-
dossier kinderopvang BKK.
Dit dossier dient als een interessante ‘bloem-
lezing’ voor het veld en geeft belangstellenden 
op het gebied van kinderopvang inkijk in recente 
ontwikkelingen en bevindingen op het gebied  
van kwaliteitsaspecten van kinderopvang.  
Kinderopvang is het verzamelbegrip voor de 
verschillende vormen van kinderopvang die we 
in Nederland kennen, namelijk kinderdagver-
blijven voor kinderen van nul tot en met vier 
jaar, gastouderopvang voor kinderen tot en met 
twaalf jaar, peutergroepen (zoals VVE-groepen of 
peuterspeelzalen) en de buitenschoolse opvang 
voor vier- tot en met twaalfjarigen. 

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn  
kwaliteitskaders en kwaliteitsbeleid internatio-
naal en beschikbare goede meetinstrumenten  
om de kwaliteit te meten.

Uitgave Kennisdossier kinderopvang BKK 
oktober 2016

EEN PEDAGOGISCH CURRICULUM  
VOOR JONGE KINDEREN?
Er spelen verschillende ontwikkelingen in het veld. 
Zo worden de dagopvang en het peuterspeelzaal-
werk verder geharmoniseerd. Daarnaast wordt 
het wettelijk kwaliteitskader herijkt (Het Nieuwe 
Toezicht) waarin pedagogische doelbepalingen 
verder worden uitgewerkt in het licht van het 
bevorderen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij 
kinderen. Welke rol kan een pedagogisch curricu-
lum hierin spelen? Pauline Slot geeft in dit artikel 
een uiteenzetting van de stand van zaken met 
betrekking tot de wettelijke status en inhoude-
lijke invulling van een pedagogisch curriculum in 
Nederland en maakt hierbij een vergelijking met 
omringende, Europese landen. Verder worden 
onderzoeksgegevens uit binnen- en buitenland 
beschreven met betrekking tot de effecten van 
een pedagogisch curriculum op de ontwikkeling 
van kinderen. 

Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
Niets uit deze uitgave mag worden gereprodu-
ceerd zonder toestemming van stichting BKK. 
Citeren graag onder vermelding van de juiste 
verwijzing. 
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Curriculum voor het jonge kind 

Curriculum is in Europees en internationaal verband een veelgebruikt begrip, maar 
het is niet altijd eenduidig waar het precies naar verwijst. Het kan verwijzen naar de 
aanwezigheid van pedagogische richtlijnen, pedagogische of ontwikkelingsdoelen of 
uitgewerkte ontwikkelingsdomeinen of leergebieden die al dan niet zijn vastgelegd 
in officiële nationale of lokale beleidsdocumenten (Sylva, Ereky-Stevens, & Aricescu, 
2015). Daarnaast is er ook het ‘curriculum zoals geïmplementeerd in de praktijk’ 
oftewel het aanbod van verschillende soorten activiteiten en spel waar de kinderen in 
de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Het is evident dat een curriculum vast-
gelegd in beleidsdocumenten een kader of raamwerk biedt voor de implementatie in 
de dagelijkse praktijk. De werkgroep van de Europese Commissie spreekt in dit ver-
band van ”een curriculum raamwerk als een set van waarden, principes, richtlijnen of 
standaards die richting geven aan de doelen, inhoud en de pedagogische benadering 
in de zorg voor en het leren van kinderen” (European Commission Working Group, 
2014). Er is overeenstemming dat een curriculum raamwerk moet expliciteren wat de 
overall en gemeenschappelijke doelen zijn in voorschoolse voorzieningen dat gericht 
moet zijn op het maximaal ondersteunen van het welbevinden en de ontwikkeling van 
kinderen, zowel in het hier-en-nu als met het oog op een gunstige toekomst. Verschil-
lende stakeholders, zoals ouders, pedagogisch medewerkers, directie en management, 
pedagogen, en beleidsmakers, kunnen een andere waarde hechten aan het nut en de 
potentiele bijdrage van voorschoolse voorzieningen aan de ontwikkeling van kin-
deren. Dit maakt het een uitdaging om vast te stellen wat een curriculum raamwerk 
zou moeten behelzen en hoe dit nader uitgewerkt zou moeten worden. Wat de zaak 
nog complexer maakt, is dat er eigenlijk twee zaken van belang zijn die met elkaar 
samenhangen en in de curriculum discussie nog wel eens door elkaar worden gehaald. 
Enerzijds gaat het om de inhoud van een curriculum: welke ontwikkelingsdomeinen 
of vaardigheden moeten er aan bod komen? Anderzijds is er nog de pedagogische 
manier waarop dit zou kunnen gebeuren (de vorm). Dit zijn twee verschillende zaken 
die, hoewel gerelateerd, in principe los van elkaar bekeken zouden moeten worden. 
Vanuit die redenatie zou meer aandacht voor bijvoorbeeld pre-academische vaardig-
heden niet tot verschoolsing van het aanbod hoeven leiden, mits dit gebeurt op een 
wijze die passend is bij de leeftijd, de ontwikkelingsfase, de interesses en ervaringen 
van een kind.

Het doel van deze bijdrage is een beeld te geven van de stand van zaken omtrent 
curricula in ons omringende landen en hoe de Nederlandse situatie zich hiertoe ver-
houdt. Hierbij richten we ons enerzijds op het curriculum raamwerk zoals vastgelegd 
in (officiële) documenten en anderzijds op het geïmplementeerde curriculum in de 
dagelijkse praktijk. Verder zal worden stilgestaan bij de vraag wat mogelijke effecten 
zijn van het curriculum van spel- en activiteitenaanbod op de ontwikkeling van kinde-
ren, de mogelijke rol die het curriculum kan spelen voor kinderen die extra aandacht 
en ondersteuning nodig hebben en de recente ontwikkelingen rondom Het Nieuwe 
Toezicht. Maar eerst zullen we kort stilstaan bij wat verschillende stakeholders eigen-
lijk belangrijk vinden in het voor- en vroegschoolse aanbod voor kinderen van 0-6 jaar. 
Wat is of zou de toegevoegde waarde van voor- en vroegschoolse opvang kunnen 
zijn?



4

Wat vinden we belangrijk in de eerste zes levensjaren?

Wat zijn belangrijke opvoedings- of ontwikkelingsdoelen waar voor- en vroegschoolse 
voorzieningen een bijdrage aan kunnen leveren? Die vraag is gesteld aan ruim 2500 
ouders en 2700 pedagogisch medewerkers uit negen verschillende landen, te weten 
Duitsland, Engeland, Griekenland, Italië, Finland, Nederland, Noorwegen, Polen en 
Portugal. De overeenkomsten blijken groter dan de verschillen (Broekhuizen et al., 
2015). Over het algemeen blijken ouders vooral waarde te hechten aan de bijdrage die 
voor- en vroegschoolse voorzieningen kunnen leveren aan de ontwikkeling van zoge-
naamde ‘soft skills’. Hierbij gaat het om interpersoonlijke vaardigheden, zoals con-
tacten en omgang met leeftijdsgenootjes, emotieregulatie, en een persoonlijke leer-/
werkhouding, zoals openstaan voor nieuwe ervaringen, nieuwsgierigheid, enthousi-
asme en zelfvertrouwen. Verder blijkt dat ouders het voor oudere kinderen vanaf drie 
jaar ook belangrijk vinden dat er aandacht is voor de ontwikkeling van pre-academi-
sche vaardigheden, zoals ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, en algemene 
leervaardigheden, zoals het uiten van ideeën, vragen stellen, plannen, en nadenken 
over de omgeving/wereld, de zogenaamde ‘hard skills’. In de meeste landen wordt 
er voor de jongere kinderen meer waarde gehecht aan soft skills, terwijl het belang 
van soft en hard skills voor oudere kinderen meer in evenwicht is. Overigens blijken 
lager opgeleide ouders en ouders met een andere culturele achtergrond dan het land 
waar zij wonen meer waarde te hechten aan pre-academische vaardigheden , terwijl 
ze tegelijkertijd evenveel waarde hechtten aan de soft skills vergeleken met midden 
tot hoogopgeleide ouders of autochtone ouders. Daarnaast is er gevraagd naar het 
belang dat gehecht wordt aan het bevorderen van een positieve attitude ten aanzien 
van diversiteit, zoals het bekommeren om kinderen met een handicap of het interesse 
tonen in kinderen met een andere culturele achtergrond of moedertaal. Voor jongere 
kinderen werd dit minder belangrijk gevonden dan voor oudere kinderen. Opvallend 
is dat ouders uit Duitsland, Engeland, Finland en Nederland lager scoorden dan het 
gemiddelde over de negen landen op het belang van diversiteit, met name voor de 
jongere kinderen. Hoewel ouders met een niet-Westerse achtergrond uit die betref-
fende landen wel meer aandacht hechtten aan diversiteit dan autochtone ouders.

Voor pedagogisch medewerkers1 die met kinderen werken komt een vergelijkbaar 
beeld naar voren. Zij vonden dat voorschoolse voorzieningen zich vooral op de soft 
skills zouden moeten richten. Vergeleken met ouders hechtten zij nog minder belang 
aan pre-academische vaardigheden voor jongere kinderen. Aandacht voor diversiteit, 
daarentegen, vonden zij voor oudere kinderen belangrijker dan ouders. Er lijkt dus 
sprake te zijn van een kleine incongruentie in wat ouders verwachten en verlangen 
van het voorschoolse aanbod en wat pedagogisch medewerkers belangrijk vinden in 
wat zij de kinderen kunnen aanbieden. 

1 In Nederland spreken we in voorschoolse voorzieningen van ‘pedagogisch medewerkers’ en in de 
basisschool van ‘leerkrachten’. Ook andere landen maken soms een soortgelijk onderscheid, voor de 
CARE studie is besloten om te werken met een generieke term: ‘educator’. Omwille van de leesbaar-
heid, kiezen we in het huidige artikel de voor de term ‘pedagogisch medewerker’, maar wanneer we 
refereren naar resultaten uit de CARE studie omvat dit ook leerkrachten die met kleuters werken.
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Curriculum raamwerk: een Europese vergelijking

Een Europese vergelijking naar curricula in tien verschillende landen (Denemarken, 
Duitsland, Engeland, Griekenland, Italië, Finland, Nederland, Noorwegen, Polen en 
Portugal) laat zien dat er in de meeste landen een curriculum raamwerk is (Sylva, 
Ereky-Stevens, & Aricescu, 2015), behalve voor de jongste kinderen in de kinderopvang 
in Portugal (wat overigens voor meer landen zou kunnen gelden, maar de huidige ver-
gelijking is beperkt tot de tien genoemde landen). Maar er zijn wel een aantal verschil-
len, zoals zichtbaar is in Tabel 1. 

TABEL 1 
Overzicht van de status en verantwoordelijke ministeries van curricula  
in tien verschillende landen1

Land Officiële  
status

Leeftijds-
range 

Type  
systeem

Verantwoordelijk  
Ministerie

Denemarken Nationaal, geen 
wettelijke status

0-6 jaar Unitair Kinderen, Gendergelijkheid, 
Integratie en Sociale Zaken

Duitsland Zowel lokaal 
als nationaal, 
wettelijke status

0-6 jaar Unitair Onderwijs

Engeland Nationaal, 
wettelijke status

0-6 jaar Unitair Onderwijs

Finland Nationaal, geen 
wettelijke status

0-7 jaar Unitair Onderwijs

Griekenland Gespleten

Kinderopvang Nationaal, geen 
wettelijke status

0-5 jaar Binnenlandse Zaken

Kleuterschool Nationaal, 
wettelijke status

5-7 jaar Onderwijs

Italië Gespleten

Kinderopvang Lokaal, geen 
wettelijke status

0-3 jaar Sociale Zaken/ Gezondheid

Preschool Nationaal, geen 
wettelijke status

3-6 jaar Onderwijs

Nederland Gespleten

Kinderopvang Nationaal, geen 
wettelijke status

0-4 jaar Sociale Zaken

Peuterspeelzaal /  
Voorschool

Geaccrediteerde 
VVE-programma’s

2-4 jaar Onderwijs

Kleuterschool 4-6 jaar Onderwijs

Noorwegen Nationaal, 
wettelijke status

0-5 jaar Unitair Onderwijs

Polen Gespleten

Kinderopvang Lokaal, wettelijke 
status

0-3 jaar Sociale Zaken

Preschool Nationaal, 
wettelijke status

3-6 jaar Onderwijs

Portugal Gespleten

Kinderopvang Geen 0-3 jaar Sociale Zaken

Preschool Nationaal, 
wettelijke status

3-6 jaar Onderwijs

1 Bron: Sylva, Ereky-Stevens, & Aricescu, 2015
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Zo heeft het curriculum raamwerk in de helft van de landen betrekking op de hele 
periode van 0-6 jaar wat veelal samenvalt met het verantwoordelijke ministerie, in dit 
geval het Ministerie van Onderwijs. De overige landen hebben een zogenaamd gesple-
ten systeem met verschillende leeftijdsgrenzen, al komt het onderscheid tussen 0-3 en 
3-6 jaar het meest voor. Opvallend is dat in deze landen het Ministerie van Onderwijs 
verantwoordelijk is voor de voorzieningen voor oudere kinderen en het Ministerie van 
Sociale Zaken veelal verantwoordelijk is voor de voorzieningen voor jongere kinderen. 

Verder verschillen de tien landen in de wettelijke status en het niveau van centralisatie 
waarop het raamwerk tot stand is gebracht. In landen waarin het curriculum raam-
werk een wettelijke status heeft, is er een juridische basis die is vastgelegd in de wet 
of zijn er beleidsregels die monitoring, controle en handhaving mogelijk maken. In 
Duitsland, Engeland, Noorwegen, en Polen heeft het curriculum raamwerk een wet-
telijke status en voor Portugal en Griekenland geldt dit alleen voor het raamwerk voor 
oudere kinderen vanaf drie jaar. In de meeste landen waarin het raamwerk een wette-
lijke status heeft, is dit vastgelegd op nationaal niveau, behalve in Duitsland en Polen. 
In Denemarken, Finland en Italië heeft het curriculum raamwerk geen wettelijk kader.

Nederland heeft geen wettelijke verankering voor een curriculum voor de leeftijd van 
0-4 jaar. De Wet op de Kinderopvang van 2005 definieert vier basisdoelen waar de kin-
deropvangsector aan moet voldoen en andere kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in het 
Convenant Kwaliteit Kinderopvang dat de basis vormt voor de kwaliteitsinspectie en 
monitoring. Tussen 2009 en 2014 zijn in totaal vijf boeken verschenen die tezamen het 
Pedagogisch Kader vormen voor de kinderopvangsector. Dit Pedagogisch Kader heeft 
geen wettelijke status en hoewel het breed verspreid is in het werkveld, is het ondui-
delijk hoeveel er in de praktijk mee gewerkt wordt. Daarnaast zijn er Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie (VVE) programma’s ontwikkeld met name om kinderen met het 
risico op een mogelijke (taal)achterstand beter te kunnen ondersteunen in hun ont-
wikkeling, maar deze hebben ook geen wettelijke status. VVE programma’s werden 
tot op heden voornamelijk gebruikt in peuterspeelzalen, maar worden in toenemende 
mate ook gebruikt in kinderdagverblijven. Met de invoering van de Wet Ontwikke-
lingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) in 2010, en vanaf 2016 ook de wettelijk 
vastgelegde aanvullende kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen, wordt toegewerkt 
naar harmonisatie van beide type voorzieningen. Voor kleuteronderwijs voor kinderen 
in de leeftijd van 4-6 jaar geldt dat dit onder de Wet op het Basisonderwijs valt (sinds 
de samenvoeging met het basisonderwijs in 1985). Hoewel er geen nationaal curricu-
lum is voor het basisonderwijs, zijn er wel kerndoelen geformuleerd van verschillende 
ontwikkelingsdomeinen waar aandacht aan besteed moet worden op de basisschool. 

Inhoudelijke invulling van het curriculum raamwerk

De invulling van het curriculum raamwerk verschilt van land tot land, zowel in omvang 
als in inhoud. Zo telt het curriculum raamwerk voor de Poolse preschool (voorziening 
voor 3-6 jarigen) zes pagina’s terwijl het raamwerk van Mecklenburg-Vorpommern 
(een deelstaat in het oostelijk deel van Duitsland) maar liefst 296 pagina’s heeft. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de mate van detail en inhoudelijke uitwerking 
sterk verschilt van land tot land. 
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Er blijkt een grote mate van overeenstemming tussen de verschillende curricula van 
landen in de brede ontwikkelingsdomeinen en leergebieden die belangrijk worden 
geacht in de vroege kindertijd. Deze domeinen omvatten de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling, taal en communicatie, kennis en begrip van de wereld om ons heen, 
creatieve expressie, motorische ontwikkeling en beweging waar op holistische wijze 
aandacht aan zou moeten worden besteed. De manier waarop dit is uitgewerkt in 
het curriculum raamwerk is verschillend voor landen. Sommige landen benoemen de 
ontwikkelingsdomeinen als ‘vakgebieden’ waar aandacht aan besteed moet worden 
in het licht van het behalen van ontwikkelingsdoelen, zoals in Engeland, Griekenland 
en sommige Duitse deelstaten. Terwijl andere landen ver blijven van dit soort termino-
logie en het informele karakter van voorschoolse voorzieningen benadrukken, zoals 
Denemarken, sommige Duitse deelstaten en Italië. Sommige landen spreken ook wel 
van leerervaringen of ontwikkelings- en leerdomeinen, zoals Finland, Noorwegen en 
Portugal. In deze landen worden de ontwikkelingsdomeinen niet geformuleerd in de 
zin van het bereiken van ontwikkelingsdoelen, maar in het kader van het ‘holistische 
kind’ dat eigen competenties, interesses en behoeften heeft in de verschillende ont-
wikkelingsgebieden. 

Er is een grote mate van overeenstemming tussen de verschillende curricula van lan-
den in de beschrijving van de brede ontwikkeling van kinderen en de kindgerichte ma-
nier waarop hier aandacht aan zou moeten worden besteed. Maar over het algemeen 
blijkt de uitwerking van de curricula vooral gericht op de hard skills vergeleken met 
de soft skills. Hoewel er verschillen zijn in de accenten die gelegd worden. Zo wordt er 
in Engeland een sterke nadruk gelegd op schoolrijpheid, en dus op de ontwikkeling 
van pre-academische vaardigheden die het kinderen mogelijk maakt om later succes-
vol te zijn in de maatschappij, onafhankelijk van hun sociaaleconomische of culturele 
achtergrond. In Engeland staan in de vroege jaren een aantal kerndomeinen centraal 
(communicatie en taal, fysieke ontwikkeling, persoonlijke, sociale en emotionele ont-
wikkeling) en verschuift de aandacht naar meer specifieke domeinen (geletterdheid, 
rekenen, begrip van de wereld, expressie) naarmate kinderen ouder worden. Terwijl 
in Scandinavische landen als Denemarken, Finland en Noorwegen een sterkere na-
druk ligt op het hier-en-nu en het belang van welbevinden, veiligheid en de mate van 
geluk die kinderen ervaren in voorschoolse voorzieningen en waarin ze zichzelf vrij en 
ongedwongen kunnen ontwikkelen. Deze twee tradities schetsen een spanningsveld 
tussen het belang van het geluk en welbevinden in het hier-en-nu en wat een kind 
nodig heeft om gelukkig te zijn in de toekomst en dat heeft ook implicaties voor de in-
vulling van het dagelijkse aanbod van spel en activiteiten. In landen met een sterkere 
nadruk op het gelukkig zijn in het hier-en-nu wordt over het algemeen meer aandacht 
besteed aan het eigen initiatief van kinderen, het belang van vrij spelen en sociale 
interacties in een ongedwongen omgeving. In landen met een sterkere focus op een 
succesvolle en gelukkige toekomst voor kinderen wordt meer aandacht besteed aan 
het gerichter ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling, zeker wanneer er 
sprake is van het risico op een mogelijke achterstand, opdat deze kinderen gelijke kan-
sen krijgen op school en in de maatschappij. De focus op schoolrijpheid in Engeland 
gaat overigens samen met een sterke nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en uit onderzoek blijkt dat Engelse voorschoolse voorzieningen gekenmerkt worden 
door een relatief hoge kwaliteit op zowel emotioneel als educatief vlak. In de Scandi-
navische landen is de emotionele kwaliteit over het algemeen vrij hoog, maar blijft de 
educatieve kwaliteit hierop achter, met name voor de jongste kinderen. 
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Zoals eerder beschreven heeft Nederland geen uitgewerkt curriculum raamwerk, 
maar de Wet op de Kinderopvang, de wet OKE en de Kwaliteitseisen voor de Kinder-
opvang en het Peuterspeelzaalwerk vormen het raamwerk van wat er in Nederland 
belangrijk wordt geacht in het voorschoolse aanbod voor 0-4 jaar. De vier basisdoelen 
in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn: het bieden van fysieke en emotionele 
veiligheid, het bevorderen van persoonlijke competenties, het bevorderen van sociale 
competenties en het overdragen van waarden en normen. In een nauwe samenwer-
king tussen onderzoekers en betrokkenen uit het veld is in 2009 het Pedagogisch 
Kader voor de kinderopvang ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan het veld (Singer 
& Kleerekoper, 2009). Dit Pedagogisch Kader, als eerste in een reeks van meerdere 
boeken, biedt handvatten voor de verdere implementatie van de vier basisdoelen 
zoals geformuleerd in de wet en is verbreed door de toevoeging ‘respect voor diversi-
teit’ en het belang van een doorgaande lijn. Verder zijn de persoonlijke competenties 
nader uitgewerkt in vijf ontwikkelingsdomeinen, namelijk emotionele, motorische/
zintuigelijke, cognitieve, communicatieve en creatieve/beeldende competenties. Het 
Pedagogisch Kader biedt een theoretische achtergrond en verdere verdieping van de 
ontwikkelingsdomeinen met concrete voorbeelden en suggesties hoe pedagogisch 
medewerkers hier aandacht aan kunnen besteden en de ontwikkeling van kinderen 
kunnen ondersteunen. 

Daarnaast zijn er VVE programma’s die veel gebruikt worden in peuterspeelzalen en 
kinderopvangcentra. Deze programma’s hebben veelal een holistische benadering 
met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve en taalontwik-
keling, hoewel iets meer accent op de laatste. Er wordt vaak gewerkt aan de hand van 
thema’s waarbinnen verschillende soorten activiteiten aangeboden worden, zowel in 
kleine groepjes als in de hele groep, afgewisseld met spel, soms in speciaal ingerichte 
themahoeken.

Voor het kleuteronderwijs is er geen nationaal curriculum, maar zijn er wel kerndoe-
len en tussendoelen geformuleerd van ontwikkelingsdomeinen waar aandacht aan 
besteed moet worden op de basisschool. Deze kerndoelen hebben betrekking op de 
inhoud, kennis en vaardigheden in verschillende vakgebieden (zoals lezen, schrijven, 
rekenen, natuur en technologie, kunstzinnige vorming en beweging), maar hebben 
ook betrekking op meer algemene leerattitudes, persoonlijke en metacognitieve 
competenties (zelfredzaamheid, burgerschap en samenwerking). Deze kerndoelen zijn 
breed geformuleerd en hebben betrekking op de aard van het leerstofaanbod, maar 
geven geen concrete einddoelen of tussendoelen. Naast de kerndoelen zijn er door-
lopende leerlijnen en tussendoelen geformuleerd. De leerlijnen schetsen de inhoud 
en activiteiten die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de kerndoelen en zijn 
uitgewerkt voor de vier groepscombinaties (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 
7/8). Daarnaast zijn er voor de vier groepscombinaties tussendoelen ofwel mijlpalen 
geformuleerd met het oog op het bereiken van de einddoelen. 
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Geïmplementeerd curriculum  
van activiteiten en spel

Een belangrijke vraag is in hoeverre het curriculum raamwerk zoals uitgewerkt in (offi-
ciële) documenten ook overeenkomt met het spel- en activiteitenaanbod in de dage-
lijkse praktijk. Met de CARE studie hebben we getracht de kwaliteit en het spel- en 
activiteitenaanbod in kaart te brengen op basis van een multiple case studie in zeven 
landen (Duitsland, Engeland, Finland, Italië, Nederland, Polen en Portugal). Hoewel 
deze gegevens zijn verzameld in slechts een paar centra per land en dus niet zonder 
meer gegeneraliseerd kunnen worden, geeft het wel aanwijzingen van wat er in de 
praktijk gebeurt. 
Pedagogisch medewerkers van voorzieningen voor jongere kinderen (2-3 jarigen) en 
oudere kinderen (4-5 jarigen) hebben gerapporteerd over de aard en frequentie van 
de spel- en activiteiten die zij aanbieden aan kinderen (totaal 77 medewerkers) op 
basis van een zevenpuntschaal (zie tabel 2). Hierbij is gevraagd naar de ondersteuning 
van fantasiespel en zelfregulatie (bijvoorbeeld gericht op samenwerken, emotieregu-
latie, aandacht vasthouden) en naar activiteiten op de gebieden taal (zoals breed taal-
aanbod en gesprekken voeren), ontluikende geletterdheid (bijvoorbeeld voorlezen, 
letters benoemen, schrijven of stempelen) en gecijferdheid (zoals tellen, sorteren en 
ordenen) en activiteiten met betrekking tot wetenschap en technologie (bijvoorbeeld 
rondom drijven/zinken, magnetisme, dieren/planten). Voor jongere kinderen bleken 
activiteiten gericht op fantasiespel, zelfregulatie en taal het meest aangeboden te 
worden. Deze domeinen kwamen ook als meest belangrijk naar voren in zowel de 
stakeholder studie onder ouders en professionals als de vergelijking van Europese  
curricula. Pre-academische activiteiten, zoals ontluikende geletterdheid en gecijferd-
heid en wetenschap en technologie, werden minder aangeboden aan jongere kinde-
ren. Echter, voor de oudere kinderen zien we een duidelijke verschuiving en spelen 
pre-academische activiteiten een prominentere rol, hoewel over het algemeen niet ten 
koste van de aandacht voor fantasiespel, zelfregulatie en taal. 

Tabel 2 laat zien wat pedagogisch medewerkers (gemiddeld over de zeven landen) 
rapporteren over het spel- en actviteitenaanbod op de groep varierend van 1 (nooit), 
2 (minder dan twee keer per maand), 3 (twee tot drie keer per maand), 4 (wekelijks), 5 
(twee tot vier keer per week), 6 (dagelijks) tot 7 (drie keer of meer per dag).

TABEL 2 

Spel- en actviteitenaanbod op de groep, gemiddeld over zeven landen

Aanbod 0-3 jarigen 3-6 jarigen

fantasiespel 4,7 4,78

zelfregulatie 4,65 5,14

taal 5,01 5,31

ontluikende geletterdheid 2,59 4,79

ontluikende gecijferdheid 3,51 5,02

wetenschap en techniek 2,63 3,57
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In de Nederlandse centra zagen we globaal hetzelfde beeld terug als in de andere 
landen, zie tabel 3. Er blijkt een grote verschuiving naar meer aandacht voor de pre-
academische vaardigheden in onze kleuterklassen, maar tegelijkertijd met een geringe 
toename in aandacht voor fantasiespel en zelfregulatie, ofwel de ‘soft skills’. Vooral 
het verschil met betrekking tot ontluikende geletterdheid is groot. Hoewel dit bijvoor-
beeld ook voorlezen omvat (wat zowel in de voor- als vroegschoolse centra regelmatig 
gebeurt), gaat het hier ook om activiteiten rondom letters en/of woorden benoemen 
en schrijven of stempelen, wat in de kleutergroepen meerdere keren per dag aan bod 
komt, maar in de voorschoolse groepen minder gebruikelijk is. Overigens blijkt het 
aanbod van spel en activiteiten zoals gerapporteerd door pedagogisch medewerkers 
in de CARE studie (voor de Nederlandse medewerkers) voor de meeste aspecten hoger 
dan op basis van wat de grootschalige Nederlandse pre-COOL studie heeft laten zien 
(Slot et al., 2015). Met name het bevorderen van fantasiespel en zelfregulatie werd va-
ker gerapporteerd door de medewerkers met een verschil van een heel schaalpunt op 
een zevenpuntschaal. Activiteiten rondom ontluikende gecijferdheid werden ook fre-
quenter aangeboden op basis van de zelfrapportages met een verschil van ongeveer 
een half schaalpunt. Een verklaring voor deze verschillen is dat pre-COOL betrekking 
had op een grote, landelijk representatieve steekproef terwijl er voor de CARE studie 
specifiek gezocht is naar voorbeelden van ‘good practices’ en hierop geselecteerd is.

 
TABEL 3 
Het zelf-gerapporteerde spel- en activiteitenaanbod in Nederlandse centra  
(op basis van een steekproef van 30 groepen als voorbeelden van ‘good practices’)

Aanbod kdv psz kleuterschool

fantasiespel 5,38 5,39 5,5

zelfregulatie 5,27 5,6 5,8

taal 5,52 5,99 6,09

ontluikende geletterdheid 1,92 3,5 7

ontluikende gecijferdheid 4,5 4,94 5,63

wetenschap en techniek 3,37 3,33 3

Het zelf-gerapporteerde aanbod van spel en activiteiten (de inhoud) zegt echter nog 
niet zo veel over de manier waarop deze vaardigheden aan bod komen (de vorm). 
Spelenderwijs en aansluitend op de belevingswereld van kinderen of meer gestruc-
tureerd met een sterk (bege)leidende rol van de pedagogisch medewerker. Om hier 
meer inzicht in te krijgen is gekeken naar de video-opnamen die zijn gemaakt in het 
kader van de multiple case studie (Slot et al., 2016). De interacties op de video’s zijn 
onafhankelijk beoordeeld met de Classroom Assessment Scoring System (CLASS) door 
een internationale groep van observatoren, waarbij een deel van de video’s door twee 
observatoren uit verschillende landen is gecodeerd wat een zeer hoge interbeoorde-
laarsbetrouwbaarheid liet zien. Er is een aantal opvallende zaken naar voren geko-
men. Zo blijkt aandacht voor pre-academische vaardigheden, vooral taal en ontlui-
kende geletterdheid, in verschillende landen veelal samen te gaan met activiteiten in 
een grote groep, zeker voor oudere kinderen. Denk hierbij aan het kringgesprek, wat 
in veel landen een vast onderdeel van de dag is, of voorlezen aan de hele groep. Dit 
type activiteiten boden niet altijd de beste ontwikkelings- en leermogelijkheden voor 
kinderen, bijvoorbeeld omdat er veelal sprake was van korte uitwisselingen tussen pe-
dagogisch medewerkers en kinderen waarin weinig diepgang in het gesprek gebracht 
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kon worden. Verder bleken dit soort activiteiten voor de hele groep meer gestuurd en 
geleid vanuit de pedagogisch medewerker met weinig ruimte voor inbreng vanuit de 
kinderen. De beperktere mogelijkheden voor diepgaande gesprekken en de sterkere 
sturing vanuit de pedagogisch medewerker was terug te zien in een lagere beoorde-
ling van de educatieve kwaliteit van de interacties en de mate waarin interacties kind-
gericht waren. Over het algemeen bleken pre-academische activiteiten uitgevoerd in 
een grote groep van minder hoge educatieve kwaliteit dan kleine groep activiteiten. 
Dit hangt samen met een tweede bevinding die laat zien dat met name activiteiten 
waarin exploratie en ontdekkend leren centraal staan – en die iets vaker uitgevoerd 
werden in kleinere groepjes – gepaard gingen met diepgaande en kwalitatief hoog-
staande interacties. Dit type interactie zagen we vooral terug in activiteiten rondom 
ontluikende gecijferdheid en wetenschap en technologie. Zo waren er voorbeelden 
van het samen verkennen van de natuur (waar wonen slakken, waarom hebben ze een 
huisjes, wat eten ze etc.) voor jongere kinderen en het verkennen van begrippen als 
hoeveelheid en grootte in het vullen van maatbekers met water en schatten hoeveel 
er in zit voor wat oudere kinderen. Het lijkt erop dat een bepaalde inhoud ook een 
bepaalde manier van overdracht uitlokt (of een bepaalde vorm), terwijl dit niet nood-
zakelijkerwijs zo hoeft te zijn in de praktijk. 

Er is ook gekeken naar hoe het zelf-gerapporteerde spel- en activiteitenaanbod 
samenhing met de geobserveerde kwaliteit van de interacties en daaruit kwam naar 
voren dat in groepen met een gebalanceerd aanbod (dus ongeveer evenveel aandacht 
voor alles) van fantasiespel, aandacht voor zelfregulatie en pre-academische activitei-
ten de geobserveerde emotionele en educatieve kwaliteit het hoogst was. 

Relaties tussen curriculumaanbod en kwaliteit  
van voorzieningen en kinduitkomsten

Wat weten we over de relaties tussen het curriculumaanbod van activiteiten enerzijds 
en uitkomsten voor kinderen anderzijds? Eerst zullen we kort stilstaan bij uitkom-
sten uit internationaal onderzoek alvorens uitkomsten uit Nederlands onderzoek te 
bespreken. 
Verschillende interventiestudies met kinderen tussen drie en vijf jaar oud (de typische 
preschools in bijvoorbeeld de Verenigde Staten) hebben aangetoond dat curricula 
gericht op taal, ontluikende geletterdheid en gecijferdheid een positief effect hebben 
op kinduitkomsten in de betreffende domeinen (Clements & Sarama, 2007; Dickinson 
& Caswell, 2007; Fantuzzo, Gadsden, & McDermott, 2011; Lonigan, Farver, Philips, & 
Clancy-Menchetti, 2011). Hetzelfde geldt voor curricula gericht op sociaal-emotionele 
ontwikkeling (Domitrovich, Cortes, & Greenberg, 2007). Er zijn ook meer holistische 
curricula, zoals High/Scope (in Nederland bekend onder de naam Kaleidoscoop) 
en Tools of the Mind die effecten hebben laten zien op de brede ontwikkeling van 
kinderen, zoals minder probleemgedrag, meer prosociaal gedrag, een betere regu-
latie van emoties en gedrag en betere pre-academische vaardigheden (Barnett et al., 
2008; Diamond, Barnett, Thomas, & Munro, 2007; Schweinhart & Weikart, 1997). Een 
grootschalige en invloedrijke studie in Engeland is de EPPSE studie die de kwaliteit van 
kinderopvang en de effecten daarvan op de ontwikkeling van kinderen in kaart heeft 
gebracht. De EPPSE studie heeft aangetoond dat de algemene kwaliteit van invloed 
was op de ontwikkeling van zelfregulatie en pro-sociaal gedrag . De kwaliteit van het 
curriculumaanbod gericht op ontluikende geletterdheid en gecijferdheid bleek een 
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belangrijke voorspeller van kinduitkomsten, zowel op de korte termijn, in de vorm van 
betere pre-academische vaardigheden bij aanvang van school (Sylva et al., 2006), als 
op de langere termijn in termen van betere schoolprestaties op 11-jarige leeftijd (Sylva 
et al., 2011). Onderzoek uit Duitsland laat zien dat meer aandacht voor ontluikende 
gecijferdheid in de kinderopvang een positief effect heeft op de rekenvaardigheid op 
7-jarige leeftijd (Anders et al., 2013). Verder bleek de implementatie van een curricu-
lum gericht op taal, ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, wetenschap en tech-
nologie positieve effecten te hebben op de taal- en rekenvaardigheden op 8-jarige 
leeftijd (Roßbach, Sechtig, & Freund, 2010; Sechtig, Freund, Roßbach, & Anders, 2012).

Er is ook beperkte evidentie uit Nederland met betrekking tot het activiteitenaanbod 
in relatie tot kinduitkomsten. Zo heeft de studie van de Haan en collega’s (2013) in 
Utrechtse peuterspeelzalen laten zien dat het aanbod van meer activiteiten gericht op 
taal, ontluikende geletterdheid en gecijferdheid een positief effect had op de ontwik-
keling van de vaardigheden van peuters in die betreffende domeinen. Een ander, lan-
delijk onderzoek naar de kwaliteit, het curriculumaanbod in de voor- en vroegschoolse 
periode (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en kleuteronderwijs) en de effecten 
daarvan op de ontwikkeling van kinderen is pre-COOL. De pre-COOL studie heeft 
aangetoond dat vooral de educatieve kwaliteit van de interacties een positieve bij-
drage leverde aan de aandachtsontwikkeling (het vermogen om relevante informatie 
te selecteren en hierbij irrelevante informatie uit de omgeving te negeren) van twee 
naar vijf jaar (Mulder et al., 2016). De educatieve kwaliteit omvat zowel aspecten van 
de inhoud, het aanbod van spel en gerichte activiteiten die het leren en de ontwikke-
ling bevorderen, als de manier waarin dit aanbod vormgegeven wordt (bijvoorbeeld 
het taalaanbod of de soort vragen die gesteld worden). Ook het NCKO onderzoek in 
kinderdagverblijven in Nederland heeft het belang van interactievaardigheden van de 
pedagogisch medewerkers laten zien. Zo blijken betere interactievaardigheden van 
de pedagogisch medewerker gerelateerd aan hogere sociale competentie bij kinderen 
(Helmerhorst et al., 2014). 

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van meer effecten in Nederlandse studies 
kan liggen in het, over het algemeen, geringe aanbod van met name pre-academische 
activiteiten. Een vergelijking van de curriculum kwaliteit op ontluikende geletterdheid 
en gecijferdheid met de ECERS-E laat zien dat Nederland veel lager scoort dan Enge-
land en ook lager dan Portugal met verschillen van een half tot een heel schaalpunt 
(Slot, Lerkkanen, & Leseman, 2015). Met dit observatie instrument is gekeken naar 
zowel de aanwezigheid en toegankelijkheid van materiaal als naar het daadwerkelijke 
activiteitenaanbod. Verder hebben de Haan en collega’s (2013) en Henrichs & Leseman 
(2016) in detail gekeken naar de tijdsbesteding van kinderen met behulp van een zo-
genaamde time-sampling procedure. Hiermee wordt voor een select aantal kinderen 
in een groep bijgehouden wat ze doen (welke type activiteit), met wie (alleen, met 
andere kinderen en/of met de pedagogisch medewerker) en de mate van kwalitatief 
hoogwaardige interacties met de pedagogisch medewerkers. Die onderzoeken heb-
ben twee belangrijke bevindingen laten zien. De eerste is dat kinderen relatief veel 
tijd doorbrachten in vrij spel, namelijk zo’n 25% van de tijd (en ook veel tijd verliezen 
in zogenaamde transities of overgangen tussen activiteiten; zo’n 20%) en dat kinderen 
veel minder vaak betrokken waren in taal- of rekenactiviteiten. Daarmee samenhan-
gend, bleek dat kinderen tijdens vrij spel vooral interacties hadden met elkaar, terwijl 
kwalitatief hoogwaardige interacties met pedagogisch medewerkers vooral plaatsvon-
den tijdens educatieve gesprekken. Ook de resultaten van de pre-COOL studie hebben 
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laten zien dat de kwaliteit van interacties tijdens educatieve activiteiten hoger was 
dan tijdens vrij spel (Slot et al., 2015). 

De Nederlandse studies laten enig bewijs zien voor positieve effecten van met name 
de educatieve kwaliteit van interacties en het aanbod van pre-academische activiteiten 
op ontwikkeling van kinderen. Er is meer evidentie voor effecten van spel en specifie-
ke activiteiten voor kinderen die extra aandacht en begeleiding behoeven, zogenaam-
de doelgroepkinderen, waar in de volgende paragraaf uitgebreid bij stil wordt ge-
staan. In het algemeen is meer onderzoek naar de effecten van het curriculumaanbod 
in de Nederlandse context wenselijk om goed in kaart te brengen hoe verschillen in 
het spel- en activiteitenaanbod effect hebben op de ontwikkeling van kinderen, zowel 
op de korte als lange termijn. Daarnaast is het ook van belang om meer te weten over 
de afstemming en balans tussen de verschillende activiteiten en de mogelijke effecten 
daarvan op de ontwikkeling van kinderen. Verder is onderzoek nodig naar de mate 
waarin die effecten wellicht verschillen afhankelijk van kind- en gezinskenmerken. 

Kinderen die extra aandacht en ondersteuning behoeven

Belangrijke fundamenten voor de sociaal-emotionele, cognitieve, en taalontwikke-
ling worden al in de eerste levensjaren gelegd (Shonkhoff, 2010) en om die reden zijn 
jonge kinderen maximaal gevoelig voor zowel positieve als negatieve ervaringen. 
Kinderen blijken al op tweejarige leeftijd te verschillen in hun sociale, cognitieve en 
taalvaardigheden die gerelateerd zijn aan achtergrondkenmerken zoals opleidingsni-
veau van de ouders, thuistaal en culturele achtergrond (pre-COOL consortium, 2016). 
Eenmaal opgelopen achterstanden worden niet of nauwelijks ingelopen (Ledoux et 
al., 2015), wat ervoor zorgt dat deze kinderen een minder goede uitgangspositie heb-
ben voor vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt (van de Werfhorst & Mijs, 
2010). De SER (2016) voorziet een belangrijke rol voor voorschoolse voorzieningen om 
kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling om zo achterstanden te verminderen 
en gelijke kansen voor kinderen te bevorderen. 
Verschillende internationale review- en overzichtsstudies hebben laten zien dat met 
name kinderen die het risico lopen op een achterstand, zogenaamde doelgroepkin-
deren, baat kunnen hebben bij een uitgebalanceerd aanbod van activiteiten (bijv. 
Magnuson & Duncan, 2015; Yoshikawa, 2013). 

Het Nederlandse pre-COOL onderzoek heeft laten zien dat met name voor kinderen 
die een achterstand hebben of het risico lopen hierop vanwege hun gezinsachter-
grond gebaat zijn bij hoge kwaliteit van interacties met pedagogisch medewerkers, 
verrijking en begeleiding van spel en het werken met een VVE programma. Het 
werken met een VVE programma bleek voor doelgroepkinderen de sterkste voorspel-
ler van hun woordenschatontwikkeling van twee naar vijf jaar (Verhagen et al., 2016). 
Het werken met een VVE programma betekent dat er meer aandacht wordt besteed 
aan taal en activiteiten rondom ontluikende gecijferdheid. Daarnaast bleek de bege-
leiding en het verrijken van spel in algemene zin en fantasiespel in het bijzonder ook 
een positieve bijdrage te leveren aan de woordenschatontwikkeling. Ook voor de 
aandachtsfunctie geldt dat doelgroepkinderen blijken te profiteren van het aanbod 
van activiteiten rondom ontluikende gecijferdheid en de mate van spelverrijking die 
de pedagogisch medewerkers boden. Hoewel de doelgroepkinderen, op basis van 
opleidingsniveau van ouders, thuistaal of culturele achtergrond, een achterstand in 
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de aandachtsfunctie en woordenschat hadden ten opzichte van Nederlandse kinderen 
uit middenklasse gezinnen, werd die achterstand deels ingelopen. Dit inhaaleffect kan 
verklaard worden door het spel- en activiteitenaanbod en de kwaliteit van de interac-
ties op de kinderopvang- en peuterspeelzaalgroepen.

De review van Yoshikawa (2013) liet zien dat meer holistische curricula minder sterke 
effecten lieten zien op de ontwikkeling van kinderen in vergelijking met meer speci-
fiek gerichte, veelal met een focus op pre-academische vaardigheden, curricula. Echter, 
er zijn kritische geluiden dat een te sterke focus op pre-academische vaardigheden of 
hard skills ten koste zou kunnen gaan van de aandacht voor de ontwikkeling van soft 
skills. De Nederlandse pre-COOL studie heeft zowel effecten laten zien van het aanbod 
van pre-academische als effecten van het actief begeleiden, verrijken en uitdagen van 
het (fantasie)spel van kinderen. Dit sterkt het idee dat het verstandig is om in ieder ge-
val ook voldoende aandacht te blijven besteden aan het aanbieden van begeleid spel. 
Een verdiepende observatiestudie van pre-COOL heeft laten zien dat fantasiespel een 
bijdrage kan leveren aan de cognitieve (planning, monitoring van doelgericht gedrag, 
volharding en persistentie) en emotionele (emotieregulatie, omgaan met conflicten 
en zelfcontrole) zelfregulatie die kinderen laten zien mits aan een aantal belangrijke 
voorwaarden werd voldaan. Zo ging het om relatief lang en doelgericht spel in kleine 
groepjes kinderen die actief begeleid en ondersteund werden door een pedagogisch 
medewerker. Verder was de kwaliteit van het spel hoog wat bleek uit een grote mate 
van symbolisering en een (uitgebreid) rollenspel. Op die manier kan begeleid spel een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden, 
zoals samenwerken met mensen van verschillende achtergronden, creativiteit, pro-
bleemoplossend vermogen, kritisch denken en zelfregulering. 

Recente ontwikkelingen en de rol van een pedagogisch 
curriculum 

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande in de kinderopvang- en peuterspeelzaal-
sector. De belangrijkste zijn de herijking van het kwaliteitskader, ofwel Het Nieuwe 
Toezicht (HNT) en de daarmee samenhangende uitwerking van pedagogische doel-
bepalingen, voorzien per 1 januari 2017, en daaraan gekoppeld de verdergaande 
harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (vooral met betrekking tot 
de financieringssystematiek) voorzien per 1 januari 2018. Een belangrijke basis voor 
de uitwerking van de pedagogische doelbepalingen zijn de eerder genoemde 21ste-
eeuwse vaardigheden (Kamerbrief d.d. 7-7-2015). Welke rol kan een pedagogisch cur-
riculum hierin spelen? Op basis van de besproken onderzoeksuitkomsten kunnen een 
aantal suggesties geformuleerd worden met betrekking tot enerzijds de inhoud van 
een pedagogisch curriculum en anderzijds de manier waarop dit vormgegeven zou 
kunnen worden.

De verschillende internationale en nationale onderzoeksgegevens onderstrepen het 
belang van een pedagogisch curriculum dat kinderen in staat stelt om zich op alle 
ontwikkelingsdomeinen te ontwikkelen. Hierbij gaat het om de persoonlijke en sociale 
competenties, aspecten als creativiteit en zelfregulatie, ook wel de soft skills, en ook 
domein-specifieke vaardigheden met betrekking tot taal, ontluikende gecijferdheid 
en geletterdheid. Hoewel de soft skills erg belangrijk worden gevonden en sommige 
aspecten hiervan, zoals omgaan met andere kinderen en emotieregulatie, als van-
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zelf aan bod komen in de dagelijkse praktijk, kan hier in een pedagogisch curriculum 
explicieter aandacht aan worden besteed. Door bijvoorbeeld spel- en activiteiten 
te organiseren waarbij inhoudelijk wordt stilgestaan bij emoties, gevoelens, hoe je 
op goede wijze met elkaar omgaat en conflicten oplost, identiteit en hoe kinderen 
hetzelfde zijn en van elkaar verschillen. Daarnaast is ook gebleken dat aandacht voor 
pre-academische vaardigheden belangrijk kan zijn. Hierin is het van groot belang om 
spel- en activiteiten aan te sluiten bij de interesses en belevingswereld van kinderen 
om zo betekenisvolle verbindingen te leggen. Zo gaat het volgens Catherine Snow 
– een gerenommeerd Amerikaans onderzoeker aan de Harvard University naar de 
ontwikkeling van taal en (ontluikende) geletterdheid – bij de woordenschatontwikke-
ling niet om het uitbreiden van het aantal woorden, maar om het uitbreiden van ken-
nis en concepten die een naam hebben. Vanuit die optiek zou dus de inhoud centraal 
moeten staan en dan komen de woorden vanzelf (in de praktijk gebeurt dit nog wel 
eens andersom). Met betrekking tot de inhoud blijkt dat er in Nederland nog niet heel 
veel pre-academische activiteiten aangeboden worden, terwijl hier wel positieve ef-
fecten van zijn gebleken. Daarnaast heeft de Europese studie laten zien dat met name 
activiteiten op het gebied van wetenschap en technologie diepgaande en kwalitatief 
goede interacties uitlokten. Wetenschap en technologie lijkt bij uitstek een onderwerp 
dat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van aspecten als creativiteit en pro-
bleem oplossen en zou om die reden een grotere rol mogen spelen in een pedagogisch 
curriculum voor jonge kinderen.

De manier waarop spel- en activiteiten aangeboden worden, lijkt minstens zo belang-
rijk als de inhoud van het aanbod. Qua vorm zijn met name spel- en activiteiten in klei-
ne groepen erg geschikt. Spel of activiteiten in kleinere groepjes maakt meer uitwisse-
ling en diepgaande interactie mogelijk, zowel tussen de pedagogisch medewerker en 
de kinderen als tussen kinderen onderling. Daarnaast biedt exploratie of ontdekkend 
leren meer mogelijkheden voor kinderen om vaardigheden als creativiteit, probleem 
oplossen, volharding, doorzettingsvermogen en zelfregulatie te ontwikkelen, zeker 
wanneer kinderen hierin worden aangemoedigd om samen te werken. Daarmee kan 
een brug worden geslagen tussen de aandacht voor de soft skills en hard skills. De in-
houd van spel of een activiteit kan betrekking hebben op een van de pre-academische 
vaardigheden (hard skills) terwijl de aard van de activiteit de soft skills kan bevorde-
ren. Een mooi voorbeeld uit de praktijk liet zien hoe twee- en driejarige kinderen ge-
zamenlijk een hoge toren bouwden van grote blokken. Hierbij moesten kinderen op 
hun beurt wachten, problemen oplossen (de toren is te hoog – hoe kunnen we er nu 
bij?) en samenwerken om tot de hoogst mogelijke toren te komen en dit alles onder 
de stimulerende rol van de pedagogisch medewerker.

In het ideale pedagogische curriculum wordt aandacht besteed aan de verschillende 
leeftijdsfasen waarin de langere, doorgaande ontwikkelingslijnen vorm krijgen en 
tegelijkertijd wordt stilgestaan bij de verwevenheid van de ontwikkelingsdomeinen.
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