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Het verleden 

De geschiedenis van de kinderopvang in ons land leert ons het perspectief van waaruit in 

Nederland de kinderopvang als voorziening wordt gezien en gewaardeerd. Daarom is een 

korte geschiedschrijving op zijn plaats. 

Als misschien wel oudste vorm van ‘kinderopvang’ komen we in de literatuur als eerste het 

kindermeisje en de gouvernante tegen, die door de gegoede burgerij werden ingehuurd om 

hun jonge kinderen te verzorgen en op te voeden. De eerste geïnstitutionaliseerde vorm die 

we tegen komen zijn de ‘Matressenschooltjes’. Deze ontstonden in de 18e eeuw in de grotere 

steden en waren bedoeld voor opvang van kinderen vanaf 2 à 3 jaar. Arme mensen maakten 

hier geen gebruik van omdat zij het niet konden bekostigen óf omdat kinderen veelal 

meewerkten om in de levensbehoeften van het gezin te voorzien.  

Onder invloed van de industrialisatie in de 19e eeuw ontstonden – wederom in de steden – 

‘bewaarscholen’. Op zoek naar werk trokken gezinnen van het platteland naar de steden en 

daarmee kwam een einde aan de ‘grootfamilie’, waarbinnen de opvang en opvoeding van 

jonge kinderen vanzelfsprekend geborgd was. De belangrijkste taak van deze bewaarscholen 

was opvang. Aan opvoeding werd weinig aandacht besteed. Verzorgsters waren vaak oudere 

vrouwen met weinig deskundigheid, die elders niet meer aan de slag kwamen.1 Er heerste 

tucht en orde en de hygiënische omstandigheden waren slecht. 

Daar komt enigszins verandering in met de oprichting van de Vereniging tot verbetering der 

Kleine Kinderbewaarplaatsen in 1868. Er ontstaan nieuwe ‘kinderbewaarplaatsen’ met meer 

aandacht voor hygiëne, onder toezicht van liefdadigheidsinstellingen die bestuurd werden door 

welgestelde dames. Het doel was om kinderen van de arbeidende klasse in de leeftijd van 6 

weken tot 6 jaar hygiëne, reinheid en behoorlijke voeding te bieden. Van enige opvoedkundig 

beleid was geen sprake. De strijd tegen ondervoeding en voor hygiëne kostte veel tijd. Er 

werkten veel stagiaires en meestal onbetaald. De betaalde helpsters waren meestal jong en 

ongeschoold. Ze verdienden – ook voor die tijd – weinig en maakten lange werkdagen. De 

bewaarplaatsen waren immers langer open dan de werktijden van de moeder, in het begin van 

7 uur ‘s morgens tot 8 à 9 uur ’s avonds. 

Hoewel er dus meer aandacht kwam voor het welzijn van de kinderen, bleven de 

bewaarplaatsen toch vooral een noodoplossing voor ‘moeders die niet voltijds zelf voor hun 

kinderen konden zorgen’2. Bij moeder thuis werd nog steeds gezien als de meest ideale 

opvoedsituatie. Arbeidersorganisaties streefden er dan ook naar om mannen van voldoende 

inkomsten te voorzien, zodat hun vrouwen thuis voor de kinderen konden zorgen. Voor de 

financiering waren de bewaarplaatsen afhankelijk van liefdadigheid en de bijdragen van de 

moeders. 

Na de Tweede Wereldoorlog bewandelde men in Nederland een geheel andere weg dan de 

ons omringende landen. In bijvoorbeeld Frankrijk, België en Engeland waren tijdens de eerste 

Wereldoorlog al meerdere crèches ontstaan, omdat de vrouwen de arbeidsplaatsen 

overnamen en de kinderen ergens onderdak moesten worden gebracht. In het neutrale 
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Nederland had in de Eerste Wereldoorlog geen echte oorlogseconomie gedraaid dus crèches 

waren hier niet noodzakelijk. In de Tweede Wereldoorlog waren de kinderdagverblijven in alle 

landen (ook Nederland) vol omdat veel vrouwen werkten. In Frankrijk, België en Engeland 

leidde dat tot inzichten over pedagogiek en kinderpsychologie die na de oorlog werden 

toegepast in de kinderdagverblijven. De economische zelfstandigheid die vrouwen door de 

oorlog verkregen, behielden ze door de verdere ontwikkeling van de kinderdagverblijven. In 

Nederland vond deze ontwikkeling echter niet plaats. Kort na de oorlog werden crèches in 

Nederland nog steeds gezien als een noodzakelijk kwaad voor ontwrichte gezinnen, 

alleenstaande moeders en gezinnen in geldnood. Een kind hoorde thuis bij de moeder. Als 

een kind naar de bewaarschool ging was dat een schande en een ‘probleemgeval’. 

Kinderopvang bleef daardoor voornamelijk het domein van charitatieve instellingen en van 

particulier initiatief. Wel kwam er steeds meer aandacht voor opvoedkundige aspecten en 

veranderde rond de jaren 60 de naam van ‘bewaarplaats’ in ‘crèche’.  

Eind jaren 60 is er een groeiende groep vrouwen, die gaat studeren en daarna iets met hun 

studie wil doen, óók als er kinderen komen. Deze vrouwen staan bij de bewaarplaatsen voor 

een gesloten deur, zij zijn immers geen probleemgevallen, zij kiezen er zelf voor om 

buitenshuis te werken. De grootste groep moeders blijft echter thuis om voor de kinderen te 

zorgen. Nu met minder kinderen dan voorgaande generaties en een minder groot netwerk door 

het ontstaan van kerngezinnen. Deze vrouwen zoeken naar mogelijkheden voor hun kinderen 

om samen te spelen met andere kinderen en richten met dat doel peuterspeelzalen op.  

Vanuit de ontwikkelingspsychologie doet de gehechtheidstheorie van Bowlby opgang, die de 

emotionele band tussen moeder en kind centraal stelt in de vroegkinderlijke ontwikkeling en 

dagelijkse scheidingen als mogelijk beschadigend ziet.  

Een voorontwerp van de Wet op de Kindercentra, bedoeld om de hele- en halve 

dagopvangmogelijkheden voor werkende moeders uit te breiden haalde het in 1973 niet, 

omdat studies uitwezen dat kinderopvang met name voor kinderen onder de drie jaar niet 

wenselijk was. Peuterspeelzalen, waar kinderen slechts enkele uren per week kwamen, 

zouden beter zijn voor kinderen. Hoewel het aantal werkende moeders in de jaren daarna blijft 

toenemen, groeit het aantal kinderopvangplaatsen daardoor niet mee. Het aantal 

peuterspeelzalen neemt in deze jaren wel enorm toe – van ca. 100 in 1965 naar ca. 3000 in 

1980), maar deze bieden werkende moeders te weinig opvanguren.  

In 1977 kwam de Rijksbijdrageregeling kinderdagverblijven. Gemeenten ontvingen op grond 

van deze regeling van de rijksoverheid een bijdrage in de personeelskosten van 

kinderdagverblijven. De regeling bevatte een aantal kwaliteitsregels (leidster/kind-ratio) en 

voorschriften voor de hoogte van de ouderbijdragen.  

In de jaren 80 begint de veranderende rolverdeling tussen mannen en vrouwen vorm te krijgen. 

In de grote steden worden kinderdagverblijven opgericht vanuit pedagogische idealen en met 

als uitgangspunt dat opvoeding in de groep een waardevolle aanvulling kan zijn op opvoeding 

in het gezin (bijvoorbeeld Kinderdagverblijf Sesam in Utrecht, de Proefkreche, Jor en Daantje 

en Borgheem in Amsterdam). Kinderen doen er sociale contacten op en kunnen zich veelzijdig 

ontwikkelen onder professionele begeleiding. Het sleutelbegrip was: ‘vaste groepen met vaste 

leidsters’. Continuïteit werd beschouwd als belangrijk voor een veilige hechting en voor het 

aangaan van vertrouwde relaties met volwassenen en kinderen. Ouders kregen daarom vaste 

dagen-combinaties aangeboden en voegden zich met hun werktijden naar het pedagogisch 



beleid van het kinderdagverblijf ‘want de opvoeding in de groep vertegenwoordigde een eigen 

pedagogische waarde naast het gezin’3.  

In de negentiger jaren komt dan eindelijk de overheid met stimuleringsmaatregelen met als 

doel om de kinderopvang uit te breiden. In krap 15 jaar tijd groeit het aantal kindplaatsen in de 

kinderopvang van 28.739 in 1990 naar 206.714 in 2004. Maar de uitbreiding gaat niet gepaard 

met de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis op het gebied van groepsopvoeding. Er 

wordt gebruik gemaakt van gangbare wetenschappelijke inzichten zoals de behoefte van jonge 

kinderen aan liefdevolle verzorging, lichamelijk contact, rust, reinheid, regelmaat en sociale 

contacten. Een wetenschappelijke theorie over het opvoeden van jonge kinderen in 

kindercentra ontbreekt. Hoewel de maatregelen naast uitbreiding ook kwaliteitsverhoging tot 

doel hebben, ontbreekt overheidsbeleid met betrekking tot pedagogische kwaliteit en wordt dit 

laatste overgelaten aan de marktwerking.  

De financiering van de kinderopvang wordt gezien als een verantwoordelijkheid van drie 

partijen: de overheid, ouders en het bedrijfsleven. Bedrijven kopen een plek in de kinderopvang 

voor hun werknemers. De kinderopvang wordt steeds meer een bedrijf dat zich richt op haar 

klanten en daarmee komen de wensen en behoeften van ouders en werkgevers centraler te 

staan dan de behoeften van jonge kinderen. Pedagogisch beleid wordt ondergeschikt aan de 

werkuren van ouders. Vaste-dagen-combinaties, vaste groepen en continuïteit in relaties 

maken plaats voor verlengde openingstijden, wisselende-dagen-combinaties en halve dagen. 

Flexibiliteit wordt het sleutelwoord. 

Tot die tijd was de kinderopvang een pure welzijnsvoorziening, betaald door overheid en 

ouders. Vanaf de stimuleringsmaatregel gingen bedrijven meebetalen, waarmee de visie op 

de positie van de kinderopvang verschoof4. Welzijnsvoorziening werd arbeidsmarktinstrument 

en zelf ook onderneming in de vrije markt 

Het aantal kinderdagverblijven groeit, maar er ontbreekt een pedagogiek voor het opvoeden 

van kinderen in groepen. ‘Zowel de uitbreiding als de zorg voor de kwaliteit werd overgelaten 

aan de markt’5. 

Op de achtergrond van deze historische ontwikkelingen spelen belangrijke maatschappelijke 

en demografische veranderingen een rol: van grote gezinnen, verbonden met wijk, kerk, buurt 

en familie, naar kleine kerngezinnen, geïsoleerd en soms (steeds vaker) gebroken en opnieuw 

samengesteld op meerdere plekken. Dit leidt tot minder sociale cohesie, minder eenduidige 

normen en verwachtingen en minder stabiliteit voor kinderen die in deze gezinnen opgroeien.  

In 2005 krijgt de Kinderopvang, vanuit de Wet Kinderopvang, óók een pedagogische opdracht 

die uitgewerkt dient te worden in vier pedagogische doelen. Het groeiend gebruik van 

kinderopvang leidt tot het besef dat er in de kinderopvang professioneel wordt opgevoed en 

dat er pedagogische kwaliteitskaders moeten worden gesteld voor veilige en verantwoorde 

kinderopvang waar toezicht op wordt gehouden. De Wet is in 2007 herzien voor wat betreft 

administratieve en financiële uitvoerbaarheid. In 2012 is de Wet herzien vanuit 

veiligheidsperspectief met als aanleiding de Amsterdamse zedenzaak. Maar kinderopvang 
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blijft toch vooral een arbeidsmarkt instrument met als uitgangspunt dat het werkveld 

zelfregulerend werkt. 

Samenvattend zien we kinderopvang veranderen van welzijnsvoorziening voor 

‘probleemgezinnen’ naar onderneming in de vrije markt. Van hygiënische en – in een latere 

fase – pedagogische idealen voor het welzijn van kinderen naar bedrijfsmatige doelen en 

klanttevredenheid van ouders. Van ouders die zich voegen naar het pedagogisch beleid van 

de opvanglocatie naar kinderopvang die zich voegt naar behoeften van ouders als werknemer 

en klant. Van stabiliteit voor kinderen naar flexibiliteit voor ouders.  

In de afgelopen jaren is er vanuit de wetgeving meer aandacht gekomen voor de 

pedagogische kwaliteit in de kinderopvang en het waarborgen en het monitoren daarvan 

door de GGD. De Amsterdamse zedenzaak heeft een grote invloed gehad, zeker als het 

gaat om de zorg voor fysieke veiligheid en sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen. 

Ook is de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in gang gezet, wat in de 

wetswijziging per 1 januari 2018 zijn definitieve beslag zal krijgen. Het stimuleren van de 

taalontwikkeling voor kinderen met een verhoogd risico op een taalachterstand, krijgt veel 

aandacht. Op dit moment is er ook volop aandacht voor de ontwikkeling van IKC’s, waarin 

basisscholen, kinderopvang en andere voorzieningen voor kinderen geïntegreerd zijn en 

samenwerken en afstemmen ten behoeve van een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen. 

Ook de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs hebben hun invloed op de pedagogische 

kwaliteit van de kinderopvang. Als laatste is de aandacht voor 21ste -eeuwse vaardigheden 

een belangrijke stimulator voor het versterken van de pedagogisch-didactische kwaliteit. 

Kortom, de tijd is er rijp voor. Laten we onze kansen pakken! 

 

 

 


