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VOORWOORD

In 2005 formuleert de Inventgroep met het rapport ‘‘Helpen bij opgroeien en opvoeden: 
eerder, sneller en beter een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- 
en opgroeiproblemen’’ (Hermanns, Öry en Schrijvers, 2005). Daarmee wordt het belang 
van het vroegtijdig signaleren van opvoedingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen 
op de kaart gezet. Uit onderzoek in Fryslân blijken beroepskrachten moeite te hebben 
met het uitvoeren van de signaleringstaken. Een kindvolgsysteem zou helpen om hen 
bij het uitvoeren hiervan te ondersteunen. Met subsidie van de provincie Fryslân wordt 
vervolgens het project “GROEI” opgestart. Het begrip GROEI leidt over het algemeen 
tot positieve associaties, en dat is precies wat mensen motiveert om zich in te zetten om 
iets te bereiken. Dat is voor volwassenen niet anders dan voor kinderen; voor ouders niet 
anders dan voor professionals. De affiniteit met kinderen die in onze samenleving harder 
moeten knokken om goed mee te kunnen komen, zich gerespecteerd en gewaardeerd te 
voelen, motiveerde mij om orthopedagogiek te studeren en geen algemene pedagogiek. 
Het belang van een pedagogische omgeving in kindercentra waarin álle jonge kinderen 
kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen heeft mij gestimuleerd om dit onderzoek 
te beginnen en af  te ronden.

De provincie Fryslân wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van de financiën voor 
dit onderzoek, en het risico dat zij bereid waren te nemen met het investeren in GROEI. 
Deze investering heeft naast het (ortho)pedagogisch didactisch raamwerk GROEI 
het kindvolgsysteem GOLDtm opgeleverd. Met GOLD beschikken voorschoolse 
professionals over een goed kindvolgsysteem waarmee zij de ontwikkeling van 
jonge kinderen in de voor- en vroegschoolse periode kunnen volgen en stimuleren. 
Ik heb geleerd dat het ontwikkelen van een goed kindvolgsysteem veel tijd kost, ook 
wanneer het meeste werk daarvoor elders is verricht. Ik hoop dat deze professionals 
tevreden kunnen zijn met wat tijdens deze fase van het project is bereikt. Aan dit 
onderzoek hebben veel personen een waardevolle bijdrage geleverd. Mijn dank gaat 
daarom ook uit naar de ouders, de inhoudelijk deskundigen uit het netwerk van de 
Rijksuniversiteit Groningen, naar de studenten van de afdeling orthopedagogiek en 
klinische onderwijskunde die meegewerkt hebben aan dit onderzoek, naar studenten 
van de Hanzehogeschool Groningen, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en naar 
de meelezers uit de kindercentra die een bijdrage aan de ontwikkeling van GROEI en 
GOLD™-NL hebben geleverd. De leden van de begeleidingsgroep wil ik bedanken voor 
hun inhoudelijke bijdragen en de tijd die zij voor het onderzoek hebben vrijgemaakt. Ik 
ben mijn werkgever en collega’s van Partoer dankbaar voor de steun die zij mij gaven 
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bij de uitvoering van dit project. Door dit project kon ik vele uren van mijn werktijd 
niet op andere projecten worden ingezet. Tijdens het onderzoek heb ik veel steun gehad 
van de promotoren Alexander Minnaert, Louis Tavecchio, van de co-promotor Ineke 
Oenema. De onderzoekers Lydie, Aafke, Linda en Selma hebben actief  bijgedragen aan 
de uitvoering van dit onderzoek. Een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek is voorts 
geleverd door het management, de ontwikkelaars en de onderzoeker van Teaching 
Strategies® in Washington DC. 

Zonder de grote betrokkenheid en de actieve inzet van pedagogisch medewerkers uit 
de vier kindercentra was dit onderzoek echter helemaal niet mogelijk geweest. Ik wil 
met name hen dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inbreng, hun openheid, de 
opbouwende kritiek, en vooral het doorzettingsvermogen waarmee zij tot aan het eind 
toe hebben meegewerkt aan het uitvoeren van de vele onderzoeksactiviteiten. Ik hoop 
van harte dat de resultaten uit dit onderzoek voor hen merkbaar zullen bijdragen aan 
de professionalisering van deze sector.   Een professionalisering die hen gericht in staat 
stelt hun ambitie om alle kinderen, maar kinderen die bij het opgroeien extra steun 
nodig hebben in het bijzonder, een goede plek te bieden, en daarvoor effectief  samen 
te werken met ouders en andere vakdisciplines. 

Tot slot een persoonlijke dank aan Sake, Joyce, David, Lex, Evi, Liesbeth, Ewoudt, 
Sarah en Sem voor het geduld dat zij hebben gehad met een vrouw, (schoon) moeder en 
oma die haar ambities voor het tot een goed einde brengen van dit onderzoek vaak liet 
voorgaan boven andere meer persoonlijke zaken. 

Bianca Bijlsma-Smoorenburg

Drachten, juni 2013
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1
INLEIDINg 

De professionals in voorschoolse kindercentra moeten inspelen op een grote diversiteit 
aan zorg- en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen in de groep, ook bij kinderen 
bij wie de ontwikkeling niet geheel naar wens verloopt. Die diversiteit wordt allereerst 
veroorzaakt door de variabiliteit en dynamiek in het ontwikkelingsverloop van het jonge 
kind. Daarnaast leidt de groepssamenstelling tot diversiteit. Deze diversiteit is afhankelijk 
van de mate waarin kinderen met verschillende ontwikkelingsniveaus tegelijkertijd in de 
groep aanwezig zijn en verschillende culturele achtergronden met zich meebrengen. Tot 
slot kunnen kinderen in de wisselwerking tussen opvoeder en kind extra eisen stellen aan 
het handelingsrepertoire van de pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers 
vinden het moeilijk om te beoordelen wanneer de ontwikkeling van het kind niet 
“normaal” verloopt. Onzekerheid over de wijze waarop de professional het kind het 
best kan ondersteunen kan leiden tot handelingsverlegenheid (Bijlsma-Smoorenburg, 
2006; Koek, Pietersz, & Willems, 2005; Oenema-Mostert, 2005). 

Kindercentra die een hoge pedagogische kwaliteit bieden, kunnen een positieve 
maatschappelijke bijdrage leveren aan het voorkomen van problemen bij het opgroeien 
en opvoeden (Bruder, 2010; VanDell, Belsky, Burchinal, Steinberg, & Vandergrift, 2010; 
Reynolds, Temple, & Ou, 2010). Er is meer maatschappelijke erkenning ontstaan voor 
het belang van de educatieve functie van voorschoolse kindercentra. Kindercentra 
die in aanmerking willen komen voor subsidie in het kader van het bestrijden van 
onderwijsachterstand, moeten aan hogere kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zijn 
opgenomen in de wet- en regeling rond de Voor- en Vroegschoolse Educatie, kortweg 
VVE-regeling genoemd (Rouvoet, 2010). In de VVE-regeling zijn aanvullende eisen 
gesteld aan de opleiding van de professionals, aan de inhoud van ontwikkelingsstimulering, 
en aan de didactische methode (in beleidsstukken programma genoemd), waarmee 
professionals werken. Het toezicht op de kwaliteit van de VVE is bij de Inspectie van 
het Onderwijs gelegd. Voor de uitvoering van de inspectietaken is het toezichtkader 
voor het signaal gestuurde VVE-toezicht ontwikkeld (Inspectie van het Onderwijs, 
2010). Daarmee wordt in voorschoolse voorzieningen meer de nadruk gelegd op het 
uitoefenen van educatieve taken. In 2004 wil het kabinet de vroegsignalering publiek 
op de agenda zetten, waarbij de voorschoolse voorzieningen expliciet als vindplaats 
worden genoemd (Ross-van Dorp, 2004). Via het introduceren van specifieke 
protocollen zoals de meldcode kindermishandeling, en bijscholingen op het gebied van 
vroegsignalering van stoornissen, zijn vervolgens de professionals gevoelig gemaakt 
voor extra zorgbehoeften van kinderen en gezinnen. Parallel aan deze ontwikkelingen 
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is echter de provinciale pedagogische infrastructuur voor de ondersteuning van deze 
kindercentra afgebouwd, en daar is geen duidelijke ondersteuningsstructuur voor in de 
plaats gekomen (Bakker & Van Oenen, 2007; Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
2013). De Wet publieke gezondheid, de Wet Jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet richten zich op zorg voor individuele 
jeugdigen (met chronische en/of  complexe problematiek) en hun ouders/verzorgers. 
De zorgstructuur in het onderwijs richt zich alleen op de onderwijsproblematiek van 
jeugdigen in scholen (Nederlands Jeugd Instituut (NJi), 2010). Daardoor ontbreekt het 
professionals in veel kindercentra aan adequate ondersteuning om de signalerings- en 
preventietaken in het kindercentrum uit te voeren, waardoor handelingsverlegenheid 
kan blijven bestaan en een passend aanbod voor de kinderen niet wordt gerealiseerd. 

Vanuit de actuele stelselwijzigingen rondom jeugdigen wordt onder andere beoogd 
kinderen en hun ouders zoveel mogelijk in de eigen omgeving vroegtijdig passende 
ondersteuning en lichte hulp te bieden, en het beroep op de zwaardere specialistische 
hulp te verminderen (Veldhuijzen van Zanten-Hyllner & Teeven, 2012). Om de 
combinatie van de functies opvang, educatie en zorg goed uit te voeren is het nodig 
om de vaardigheden van de professionals te versterken (Bruder, 2010). Zij moeten 
handvatten aangereikt krijgen om de verzorging en ontwikkelingsstimulering binnen 
de groep te differentiëren naar ontwikkelingsbehoeften van álle kinderen, en daarvoor 
samen te werken met ouders met een verschillende culturele achtergrond. Hiervoor 
moeten zij vroegtijdig kunnen terugvallen op professionals die aanvullende expertise 
kunnen inbrengen zodat de ontwikkeling van álle kinderen door professionals en ouders 
kan worden ondersteund (Bruder, ibid.). Om aan deze behoeften tegemoet te komen is 
een (ortho)pedagogisch-didactisch kader nodig.

In dit proefschrift wordt verkend hoe het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk 
GROEI, met daarbinnen een kindvolgsysteem het pedagogisch handelen van 
professionals in (voorschoolse) kindercentra kan versterken, zodat kinderen een optimale 
start hebben in de eerste groep van de basisschool, en opvoedingsproblemen worden 
voorkomen. Het proefschrift is mogelijk gemaakt binnen het project “GROEI”. GROEI 
staat voor GRoninger Ontwikkelingsvolgmodel Educatie en Interventie. Het project 
kwam tot stand in een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, 
de provincie Fryslân en Partoer. Binnen het Nieuwenhuis Instituut van de Faculteit 
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen richten onderzoekers zich op het ontwikkelen 
van instrumenten en interventies rond de thema’s ontwikkelings- en gedragsproblemen 
in onderwijs en zorg. Voorbeelden zijn het Portage groepsprogramma, onderzoek 
gericht op de ontwikkeling van schoolse vaardigheden bij jonge kinderen en inclusief  
onderwijs. Voor het inbrengen van de expertise kinderopvang is bij de start van dit traject 
samenwerking gezocht met Prof. Dr. L.W.C.Tavecchio. Tavecchio is inmiddels emeritus 
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hoogleraar kinderopvang verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling pedagogiek, onderwijskunde en 
lerarenopleiding te Amsterdam. Het project GROEI werd uitgevoerd door Partoer, 
gevestigd te Leeuwarden. Partoer is het Friese Bureau voor Sociaal Economische 
Vraagstukken. Een van de activiteiten van Partoer is het adviseren en begeleiden van 
overheden en organisaties bij maatschappelijke vraagstukken. In dat kader was Partoer 
betrokken bij het versterken van de pedagogische kwaliteit van kindercentra. De 
provincie Fryslân heeft met de inzet van Partoer en aanvullende financiële middelen de 
uitvoering van dit project mogelijk gemaakt. 

Hieronder wordt eerst de context van de professionals in de voorschoolse kindercentra 
toegelicht. In paragraaf  1.1 worden de belangrijkste basiskenmerken van de kindercentra 
beschreven. In paragraaf  1.2 wordt het educatieve aanbod besproken dat deze 
voorzieningen moeten realiseren wanneer zij ook kinderen willen plaatsen met een risico 
op onderwijsachterstand. In paragraaf  1.3 ligt het accent op de taken die de professionals 
op het gebied van vroegsignalering en interventie moeten verrichten. De preventieve 
taken die in paragraaf  1.2 zijn geïntroduceerd worden in deze paragraaf  in een breder 
kader gezet. In paragraaf  1.4 zal de maatschappelijke vraag worden samengevat. Tot slot 
zal in paragraaf  1.5 de opbouw van het proefschrift worden toegelicht.

1.1 Voorschoolse kindercentra
Onder voorschoolse kindercentra worden kindercentra verstaan die bijdragen aan de 
opvoeding, waaronder de verzorging, en ontwikkeling, van kinderen tot het tijdstip 
waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. Dit onderzoek gaat 
over professionals die werken in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen vallend onder 
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (2013). Sinds het eind van de 
vorige eeuw nam het aantal kinderen van 0-4 jaar dat een voorschools kindercentrum 
bezoekt flink toe. In 2010 maken ruim 61% van de kinderen van 0-4 jaar gebruik van 
kinderdagopvang (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011). Volgens de 
Brancheorganisatie Kinderopvang (2013) bezoeken 326.000 kinderen in de leeftijd van 
0-4 in 2012 een kinderdagverblijf. De Onderwijsraad (2010) schat dat in 2008 totaal 92% 
van de 3-jarigen een voorschools kindercentrum bezoeken. Recentere cijfers over de 
deelname van jonge kinderen aan peuterspeelzalen ontbreken, maar de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (2013) meldt in een brief  aan het Kabinet dat de bezuiniging 
op de kinderopvangtoeslag en de economische crisis een negatief  effect hebben op 
de capaciteit van de kindercentra, en daarmee op het aantal kinderen dat met deze 
voorzieningen kan worden bereikt. 

De kinderdagverblijven worden vooral bezocht door kinderen, waarvan de ouders 
werk en opvoeding combineren. In voorzieningen voor het peuterspeelzaalwerk ligt 
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het accent op de bijdrage die deze voorzieningen aan de ontwikkeling van het jonge 
kind leveren. Vanuit landelijke regelgeving wordt verwacht dat beide voorzieningen 
een bijdrage leveren aan de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt 
gewaarborgd, aan de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competentie en aan 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt (Kamp, 
2012; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2013). Deze voorzieningen 
worden door kinderen met allerlei achtergronden bezocht: Nederlandstalige of  
anderstalige kinderen, kinderen van hoog opgeleide en laag opgeleide ouders; kinderen 
die opgroeien in een economisch gunstige situatie, of  juist in armoede; kinderen met of  
zonder gediagnostiseerde beperkingen, met of  zonder (risico’s op) opvoedingsproblemen 
vanuit factoren in de thuissituatie (Bijlsma-Smoorenburg, 2006; Zeijl, Crone, Wiefferink, 
Kreuzenkamp & Reijneveld, 2005). De kinderen worden in groepsverband begeleid, 
waarbij de voertaal het Nederlands, Fries of  een streektaal kan zijn. Het aantal kinderen 
dat in een stamgroep in een kinderdagverblijf  tegelijkertijd aanwezig is, wordt bepaald 
door de leeftijd van de kinderen die op dat dagdeel aanwezig zijn. Het aantal varieert 
van maximaal 12 kinderen van 0 jaar, begeleid door drie pedagogisch medewerkers, tot 
maximaal 16 kinderen, bij een vertikale groep met kinderen tussen 0 en 4 jaar. Bij het 
berekenen van het aantal kinderen, en de bijbehorende formatie beroepskrachten is het 
aantal 0-jarigen op de groep doorslaggevend. De minimumleeftijd in peuterspeelzalen 
bedraagt 2 jaar. Er mogen maximaal 16 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn, begeleid 
door tenminste één beroepskracht.

De professionals moeten minimaal een opleiding PW3 of  gelijkwaardig hebben 
afgerond. In 2010 worden deze professionals na het volgen van tenminste een opleiding 
op het niveau PW3 in staat geacht signaleringstaken te kunnen uitvoeren. Zij kunnen 
“voortdurend informatie verzamelen over het welbevinden van het kind en zijn 
functioneren in de groep, en kunnen ouders/vervangende opvoeders in voorkomende 
gevallen eerlijk en open vertellen over minder positieve ontwikkelingen”, (Calibris, 
2012, 2013, p. 19). De professional met niveau PW4 wordt geacht ook te kunnen 
vaststellen wanneer het aanbod voor de kinderen moet worden aangepast, mogelijke 
oorzaken van afwijkingen in de ontwikkeling of  het gedrag kunnen onderzoeken, en 
aan te geven welke externe ondersteuning nodig is. Bovendien wordt verwacht dat de 
medewerkers op niveau PW4 kinderen met een specifieke begeleidingsvraag kunnen 
begeleiden, collega’s kunnen coachen, en ouders/verzorgers kunnen verwijzen naar 
aanvullende externe zorg of  dienstverlening (Calibris, ibid., p. 21). In een onderzoek 
onder pedagogisch medewerkers in Friesland zegt niettemin ruim een derde (37%) van 
de professionals problemen te ervaren bij het uitvoeren van de gewone signaleringstaken, 
en moeilijkheden te ervaren met het verkrijgen van passende ondersteuning. Zij geven 
aan het vooral moeilijk te vinden om te bepalen wat er aan de hand is. Zij denken dat 
het gebruik van een kindvolgsysteem hen kan helpen om die vaardigheid te verbeteren 
(Bijlsma-Smoorenburg, 2006; Oenema-Mostert, 2005).
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1.2 Kindercentra en Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Voorschoolse programma’s kunnen de ontwikkeling van jonge kinderen met risico’s 
op ontwikkelingsachterstand en schoolsucces positief  beïnvloeden (Driessen, 2012; 
Leseman, 2006, 2007; Pleuss, 2012; Sylva et al., 2007). De voorschoolse kindercentra 
worden daarom ingezet om kinderen met een risico op (onderwijs)achterstand een 
rijke omgeving bieden, zodat de kans dat deze kinderen vaardigheden ontwikkelen 
waarmee zij met succes aan het basisonderwijs beginnen wordt vergroot (Driessen, 
ibid.). Dit aanbod in voorschoolse kindercentra wordt aangeduid met de term “Voor- 
en Vroegschoolse Educatie (VVE)”, (Dijksma, 2009a; Rouvoet, 2010). Rouse, Fantuzzo 
en LeBoeuf  (2011) vonden dat vooral kinderen met moeders die laag zijn opgeleid 
een risico lopen op minder goede prestaties op de gebieden lezen en rekenen. Een 
stapeling van risicofactoren bij het kind en in het gezin hangen volgens deze auteurs 
samen met zowel schoolse vaardigheden, gedrag in de groep, als schoolverzuim. In 
de regelgeving op het gebied van VVE wordt de categorie kinderen met een risico op 
onderwijsachterstand beperkt tot de kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau, 
maar gemeenten mogen de doelgroep verbreden met ander risicocategorieën (Rouvoet, 
2010; De Geus, Versteegen & Kruiter, 2009). Om voor subsidie in aanmerking 
te komen moeten kindercentra werken met een educatieve methode waarin op 
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het 
gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling (Dijksma, 
2008; Rouvoet, 2010). De gemeente kan aanvullende eisen stellen, zoals de methode 
die wordt gebruikt, en het gebruik van een kindvolgsysteem. Bovendien moeten deze 
kindercentra aan hogere eisen op het gebied van de structurele kwaliteit voldoen. Het 
gaat hier om zaken als opleidingseisen en bezetting op de groep (Rouvoet, 2010). In een 
peuterspeelzaal, die valt onder de VVE-regeling, moeten op een groep van 16 kinderen 
twee beroepskrachten staan. De professionals moeten zijn geschoold op het gebied van 
voorschoolse educatie, en de werkgever moet middels een opleidingsplan zorgen dat 
deze kennis wordt onderhouden. In 2011 bezochten, afhankelijk van de grootte van de 
gemeente, 69% - 79% van de landelijke doelgroepkinderen een kindercentrum waarin 
voorschoolse educatie wordt aangeboden (Beekhoven, Jepma & Kooiman, 2011).

1.3  Vroegsignalering en interventie in kindercentra
Kousemaker (1997) gebruikt de term “vroegsignalering” voor de communicatie tussen 
opvoeders en professionals over ontwikkelings-, gedrags-, of  opvoedingsfactoren die 
als ongunstig worden beoordeeld voor het kind. Onder “interventie” worden hier in het 
kader van opvoeden alle specifieke maatregelen verstaan, die worden genomen om risico’s 
op ontwikkelingsachterstand of  opvoedingsproblemen doelgericht te voorkomen, te 
beperken of  weg te nemen. Die maatregelen kunnen op verschillende niveaus worden 
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genomen. Vanuit de sociaal-politieke context en het perspectief  van maatschappelijke 
organisaties kan de VVE-regelgeving beschouwd worden als een maatschappelijke 
interventie, waarmee via kindercentra onderwijsachterstanden bij kinderen uit de 
doelgroep worden beperkt of  voorkomen. Vanuit dat beleid kan een kindercentrum een 
kind aangemeld krijgen, dat volgens de VVE-regeling wordt beschouwd als een kind met 
ontwikkelingsrisico’s. Wanneer een kindercentrum een VVE-methode toepast, bepaalt 
dit programma de basiszorg voor alle kinderen in de groep, dus ook voor het kind dat 
op basis van de VVE-regeling het kindercentrum bezoekt. Vanuit het perspectief  van 
de pedagogisch medewerker zal er sprake zijn van interventie wanneer het kind zonder 
specifieke ondersteuning niet goed functioneert in de groep. De overheid verwacht 
dat alle kindercentra, zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen, de ontwikkeling 
van jonge kinderen stimuleren, en vroegtijdig signaleren dat die ontwikkeling of  de 
opvoeding niet optimaal verloopt (Kamp, 2012; Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011; Ross-van Dorp, 2004). 
Het pedagogisch aanbod in kindercentra moet daarvoor aansluiten bij kinderen waarbij 
(nog) geen bijzonderheden in de ontwikkeling naar voren komen. Tegelijkertijd moet het 
programma de ontwikkeling van kinderen ondersteunen waarbij al kort na de geboorte 
beperkingen aan het licht kwamen, waarbij zich gedragsstoornissen ontwikkelen, 
of  die opgroeien in een risicovolle gezinssituatie. Het hanteren van een meldcode 
kindermishandeling is inmiddels in de wet- en regelgeving verankerd. De overheid 
verwacht dat de professionals in kindercentra daarvoor samenwerken met professionals 
uit andere voorzieningen (Kamp, 2012; Rouvoet, 2010). 
Beleidsmatig spelen de komende jaren ingrijpende wijzigingen in het jeugdstelsel 
(Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, & Teeven, 2012). Het betreft de uitwerking van 
de opvoedondersteuning zoals beoogd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) prestatieveld 2, de overheveling van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) en de Wet Jeugdzorg (Wjz) naar gemeenten en de invoering van het passend 
onderwijs. Voor het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind 
dat van voorschoolse voorzieningen het basisonderwijs binnenkomt, is een goede 
overdracht van ontwikkelingsinformatie door professionals in kindercentra aan 
professionals in het primair onderwijs nodig. In het kader van passend onderwijs moet 
op basis van voorschoolse informatie over de ontwikkeling van het kind bovendien 
worden vastgesteld of  er specifieke zorg nodig is, en zo ja, welk zorgarrangement daar 
dan het best bij past. 

Ouders zijn eerst verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ervaringen 
die het kind thuis opdoet neemt het kind mee naar de opvoedingssituatie in het 
kindercentrum, en andersom (Shpancer, 2002). Professionals in kindercentra werken 
vanuit maatschappelijk vastgestelde inhouden voor het stimuleren van de ontwikkeling. 
Vanuit die opdracht moeten zij goed met ouders met verschillende economische, 
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culturele en talige achtergrond kunnen communiceren. Ouders en professionals moeten 
elkaar informeren over de nagestreefde opvoedingsdoelen, en op de hoogte zijn van de 
manier waarop zij die doelen in hun omgeving proberen te realiseren, zodat zij sensitief-
responsief  kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind. 
Van Yperen en Stam (2010) adviseren om de kinderopvang als natuurlijke context voor 
jeugdigen en ouders in het lokale jeugdbeleid een duidelijker positie op het gebied van 
advies en opvoedondersteuning te geven. Niet alleen ouders zouden in de visie van 
deze auteurs recht hebben op ondersteuning, maar ook de professionals die werken in 
de kinderopvang en in het onderwijs. De behoefte aan ondersteuning kan toenemen 
naarmate de opvoeding van het kind en/of  de communicatie met de ouders een groter 
beroep doet op de handelings- en communicatieve vaardigheden van de pedagogisch 
medewerkers (Guralnick, 2011). Van Yperen en Stam (ibid.) stellen voor dat kinderen 
die zich niet naar verwachting ontwikkelen met steun van andere disciplines vroegtijdig 
een passend aanbod in het kindercentrum kunnen krijgen, waardoor de noodzaak 
vermindert om kinderen over te plaatsen naar gespecialiseerde voorzieningen. Naast 
de eerder omschreven ontwikkelingen met betrekking tot kinderen met specifieke 
vragen, worden maatregelen onderzocht om meer drang en dwang in te zetten bij het 
toeleiden van kinderen naar kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden (Van 
Bijsterveldt-Vliegenthart, 2012). Stam en Doodkorte (2011) werken de visie van Van 
Yperen en Stam (ibid.) uit en verbinden de kindercentra met steunstructuren zoals 
een jeugd- en gezinswerker (de wijkverpleegkundige, sociaalverpleegkundige van de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ), de teams Integrale Vroeghulp (IVH), voorheen teams 
Vroegtijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen (VTO), en aanbieders op 
het gebied van (gespecialiseerde) jeugdzorg. Deze organisaties zullen daarvoor hun 
expertise in de kindercentra zelf  moeten gaan inzetten zodat de eigen kracht van ouders 
en beroepskrachten kan worden versterkt. 

Uit een onderzoek onder pedagogisch medewerkers in Fryslân komt naar voren 
dat ruim een derde (37%) van de professionals problemen ervaren bij het uitvoeren 
van de gewone signaleringstaken (Bijlsma-Smoorenburg, 2006; Oenema-Mostert, 
2005). Zij geven aan het vooral moeilijk te vinden om te beoordelen of  hun zorg 
terecht is. Zij denken dat het gebruik van een kindvolgsysteem hen kan helpen om 
die vaardigheid te verbeteren. Daarbij valt op dat de meerderheid van de pedagogisch 
medewerkers die met het Cito-toetssysteem uit de methode Piramide werken toch 
moeite hebben met de signaleringstaak. Dit roept de vraag op welke type instrumenten 
de handelingsvaardigheden van pedagogisch medewerkers het best ondersteunen. Naar 
aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek (zie Bijlsma-Smoorenburg, ibid.; Oenema-
Mostert, ibid.) is gezocht naar een kindvolgsysteem dat de pedagogische medewerkers 
bij deze taak zou kunnen ondersteunen. Gekozen is voor het observatiesysteem 
“GOLD™” (Heroman, Burts, Berke & Bickart, 2009). Voorts bleek uit dit onderzoek 
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dat de verscheidenheid aan vakspecialisten waar pedagogisch medewerkers in de 
praktijk contact mee hebben groot is. Er is bijvoorbeeld contact met huisartsen, met 
logopedisten, met ambulant begeleiders uit het onderwijs en uit de kinderdagcentra 
in de verstandelijk gehandicapten sector. Als verbeterpunten voor de samenwerking 
met externe voorzieningen brengen de professionals drie aandachtspunten naar voren: 
1) een betere bereikbaarheid van deskundigen, 2) een meer professionele/deskundige 
ondersteuning vanuit de samenwerkingspartners bij het realiseren van de begeleiding van 
zorgkinderen en 3) duidelijkheid over bij wie men met welke vraag terecht kan. Opvallend 
is de vraag van pedagogisch medewerkers naar een meer “professionele/deskundige” 
ondersteuning bij de begeleiding van zorgkinderen. Naast het beschikbaar stellen van 
een kindvolgsysteem zal inzichtelijk moeten worden wat de verantwoordelijkheid van 
de professionals in kindercentra is. Ook zal verduidelijkt moeten worden hoe andere 
vakspecialisten op de expertise van voorschoolse professionals kunnen aansluiten, zodat 
deze professionals beter in staat zijn om ook kinderen met specifieke zorgvragen in 
kindercentra te ondersteunen. Het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk “GROEI” 
is geformuleerd om hier handvatten voor aan te reiken. Dit raamwerk wordt hierna ook 
wel kortweg GROEI genoemd.

1.4 De vraagstelling
In de vorige paragrafen is de context van voorschoolse kindercentra beschreven. Daarbij 
is aangegeven dat sinds de jaren ’90 meer gezinnen werk met de zorg van kinderen 
zijn gaan combineren. Daarnaast is de maatschappelijke erkenning van de positieve 
bijdrage die kindercentra kunnen leveren aan het opgroeien en opvoeden van jonge 
kinderen toegenomen. De eerder genoemde taken op het gebied van opvoeding van 
heel jonge kinderen, educatie, vroegsignalering en interventie, worden weliswaar vanuit 
verschillende beleidsinvalshoeken ontwikkeld en uitgewerkt, maar moeten door de 
professionals tijdens het pedagogisch handelen op natuurlijke en samenhangende wijze 
worden geïntegreerd. Deze combinatie van taken kan in combinatie met de hogere 
kwaliteitseisen die worden gesteld leiden tot handelingsverlegenheid (Gramelt, 2013). In 
de leeftijdsgroep van 0-6 jaar ontwikkelen kinderen zich snel en gevarieerd. Naarmate 
kinderen ouder worden zullen beperkingen en stoornissen zich duidelijker gaan 
manifesteren. Een vroegtijdige afweging van risicofactoren en protectieve factoren, in 
combinatie met het waar nodig vroegtijdig in gang zetten van een passende interventie, 
kan negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en opvoeding voorkomen of  beperken. 
Daartoe moeten de professionals dan wel goed worden toegerust, en ondersteund. 

Om de professionals in staat te stellen deze taken in een gestructureerde en 
samenhangende aanpak voor ontwikkelingsstimulering te combineren wordt het 
(ortho) pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI geïntroduceerd. Met GROEI wordt 
beoogd het pedagogisch handelen van professionals in (voorschoolse) kindercentra 
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zodanig te versterken, dat opvoedingsproblemen worden voorkomen, en kinderen een 
optimale start hebben bij de aanvang van het formele onderwijs in groep 3. Binnen het 
(ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk zal een wetenschappelijk goed onderbouwd 
kindvolgsysteem beschikbaar moeten zijn, dat het pedagogisch handelen van de 
professionals ondersteunt en dat de overdracht van een ontwikkelingsprofiel aan het 
basisonderwijs faciliteert. Dit ontwikkelingsprofiel moet daartoe inzichtelijk maken 
wat de sterke en de te ondersteunen vaardigheden van het kind zijn. Het doel van dit 
onderzoek is het verkennen van het draagvlak voor GROEI en het onderzoeken van 
de bruikbaarheid van de Nederlandstalige versie van het observatiesysteem GOLD™ 
binnen dit raamwerk. De centrale vraagstelling voor het onderzoek luidt: 

“Hoe kan het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI het pedagogisch 
handelen van professionals in voorschoolse voorzieningen versterken zodat 
handelingsverlegenheid en opvoedingsproblemen bij de intrede in het basisonderwijs 
worden voorkomen of  beperkt?”

1.5 De opzet van dit proefschrift
In hoofdstuk 2 wordt eerst het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI 
beschreven. De binnen GROEI gegeven handvatten worden onderbouwd en de keuze 
voor het observatiesysteem GOLD™ zal worden toegelicht. De vertaling en het 
aanpassen van een Nederlandstalige versie van GOLD (GOLD™-NL) liep parallel met 
de ontwikkelfase van GOLD in de Verenigde Staten. Dit onderzoek is opgezet als een 
longitudinaal explorerend veldonderzoek (Kerlinger & Lee, 2000). Tegelijkertijd met de 
eerste verkenning van de psychometrische kwaliteit van GOLD zijn in dit onderzoek de 
beoogde werkwijze met GOLD en het draagvlak voor de implementatie van GROEI 
onderzocht. Daarvoor is nauw samengewerkt met vertegenwoordigers uit het werkveld. 
De methode voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is in hoofdstuk 3 
uitgewerkt. Vervolgens worden de realisatie van GOLD™-NL (hoofdstuk 4), en 
het implementatieproces (hoofdstuk 5) beschreven. In de hoofdstukken 6, 7 en 8 
worden de onderzoeksvragen beantwoord. In hoofdstuk 9 volgt de beantwoording 
van de hoofdvraag, wordt teruggeblikt op de beperkingen van dit onderzoek, en 
worden aanbevelingen voor beleid en verder onderzoek gegeven. In deze fase van 
de ontwikkeling van GROEI is onderzoek naar de mate waarin kinderen op de juiste 
wijze door de pedagogisch medewerkers werden beoordeeld, naar opbrengsten in het 
ontwikkelingsverloop van de doelgroepkinderen in de tijd, of  naar de invloed van 
het gebruik van het observatiesysteem op interactievaardigheden van de pedagogisch 
medewerkers niet meegenomen. Het begrip “ouders” wordt in deze tekst breed 
gebruikt; bedoeld wordt de opvoeders die de eerste verantwoordelijkheid hebben voor 
de dagelijkse verzorging en opvoeding van het kind, zoals ouders en pleegouders. 
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2
“gROEI” IN PEDAgOgISCHE KWALITEIT KINDERCENTRA 

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat van kindercentra meer inzet op 
het gebied van ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning gevraagd 
wordt zodat opvoedingsproblemen worden voorkomen. Kinderen moeten meer 
in de eigen omgeving de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Pedagogisch 
medewerkers (pm’ers) vinden het moeilijk om te beoordelen wanneer zij zich echt 
zorgen moeten maken over de ontwikkeling van een kind. Binnen GROEI legt een 
systematische planmatige werkwijze met een goed kindvolgsysteem de basis voor het 
volgen van de opbrengsten van het pedagogisch handelen voor de kinderen, maar ook 
voor vroegsignalering en de benodigde interventie(s) om de ontwikkeling (weer) te 
optimaliseren. Door de ontwikkeling van het kind met een daarvoor wetenschappelijk 
onderbouwd en praktisch bruikbaar kindvolgsysteem te volgen wordt de kennis over de 
ontwikkeling van het kind vergroot. Dit ondersteunt de professional bij de uitvoering 
van taken gericht op de kinderen, de ouders en de samenwerking met andere disciplines. 
Het ontwikkelingsprofiel is gekoppeld aan opvoedingsdoelen, zodat de professional 
zich kan oriënteren op de ondersteuning die het kind nodig heeft. Die informatie kan 
gebruikt worden voor het bepalen van de ondersteuning voor individuele kinderen, 
maar ook voor de vormgeving van de groepsaanpak. De ontwikkelingsinformatie 
ondersteunt de communicatie met ouders en andere vakdisciplines, zodat beter kan 
worden samengewerkt. Het (ortho) pedagogisch-didactisch raamwerk “GROEI” biedt 
handvatten om deze werkwijze te realiseren. 

Het eerste doel van GROEI is de professionals te ondersteunen zodat zij tegemoet 
kunnen komen aan (specifieke) ondersteuningsbehoeften van kinderen in de groep. 
Het handelen van pedagogisch medewerkers vindt plaats binnen de context van 
een programma, en wordt beïnvloed door factoren in de organisatie en de bredere 
sociaal-politieke context. De handvatten in het (ortho)pedagogisch raamwerk sluiten 
daarom aan bij de kenmerken van de kinderen en ouders waar de professionals 
mee werken (paragraaf  2.1). Het opvoeden in kindercentra kenmerkt zich door het 
professionele karakter daarvan, waarbij de professionals en de ouders ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid hebben. Het professionele pedagogische handelen beoogt de 
ontwikkeling van álle jonge kinderen, met of  zonder risico’s in de ontwikkeling, met 
of  zonder gedragsproblemen, met of  zonder functionele beperkingen positief  te 
beïnvloeden (paragraaf  2.3). De beoogde pedagogische kwaliteit komt voor het grootste 
deel tot stand via het handelen van de professionals. Het systeem voor educatie en zorg 
moet daarom zo zijn ingericht dat professionals in samenwerking met ouders adequaat 
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kunnen aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de kinderen, en zich voldoende 
competent voelen om de pedagogische opdracht waar te maken. Vanuit deze context 
wordt in GROEI gewezen op de functie van eenduidig te interpreteren educatieve 
doelen, van (het implementeren van) een systematische en planmatige aanpak binnen het 
kindercentrum, en het belang van het realiseren van een (pedagogische) infrastructuur 
ter ondersteuning van de ouders, maar ook voor de professionals zelf. Om professionals 
in staat te stellen de voortgang van de ontwikkeling te beoordelen en zo de effecten 
van het eigen handelen te kunnen monitoren zijn goede instrumenten nodig (paragraaf  
2.3.3). In paragraaf  2.3.4 wordt de keuze voor het observatiesysteem GOLD toegelicht. 
Tot slot wordt in paragraaf  2.4 toegelicht hoe de eerder beschreven handvatten in deze 
fase van de ontwikkeling van het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI 
voor het onderzoek praktisch zijn uitgewerkt. 

2.1  De kinderen: een diversiteit aan mogelijkheden en achtergronden
Voorschoolse voorzieningen zijn bedoeld als basisvoorzieningen waarin in principe 
álle geplaatste kinderen een passend pedagogisch aanbod gegeven wordt. De 
pedagogisch medewerkers moeten daarvoor kunnen inspelen op een grote diversiteit 
aan mogelijkheden en achtergronden van de kinderen.

De ontwikkeling

De meeste kinderen ontwikkelen zich in de eerste jaren erg snel van de volledig 
afhankelijke baby tot de dappere en energieke 4-jarige kleuter die aan de hand van de 
ouder zelf  voor het eerst “de grote school” binnenstapt. Wanneer kinderen worden 
geboren is het nog niet mogelijk om te voorspellen wat de ontwikkelingsuitkomsten 
zullen zijn (King, Logsdon & Schroeder, 1992; Meisels & Atkins-Burnett, 2006). 
Naarmate het kind ouder wordt laat het meer zien wat het weet en kan. Opvoeders die 
nauw bij die ontwikkeling betrokken zijn ervaren dat die ontwikkeling vaak grillig en 
met sprongen verloopt, waarbij grote verschillen te zien zijn tussen wat jonge kinderen 
in eenzelfde leeftijdsgroep aan mogelijkheden laten zien. Een goedlachs kind dat zich 
gemakkelijk door anderen dan de ouders laat verzorgen, kan het opeens uitschreeuwen 
wanneer de ouder het kind overdraagt aan de pedagogisch medewerker. Een kind dat 
net geleerd heeft aan te geven naar de wc te moeten, met trots zelf  doorspoelt en zelf  
de handen wast, kan na enkele weken tot radeloosheid van de ouders opeens weer 
met natte broeken rondlopen. Een 3-jarig kind dat in het kindercentrum ronddwaalt, 
en weinig interesse toont in spelactiviteiten, blijkt tijdens het fruit eten aan tafel voor 
de leeftijd opeens erg goed te kunnen tellen. Wanneer deze ervaringen met de ouders 
worden gedeeld, blijken de ouders nog andere gedragsvoorbeelden te kunnen geven 
waaruit naar voren komt dat het kind thuis met heel andere uitdagingen bezig is dan met 
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de materialen en activiteiten die in de groep worden aangeboden. Een anderstalig kind 
dat naar de peuterspeelzaal gaat lijkt na een half  jaar opeens de moedertaal vergeten 
te zijn en spreekt thuis alleen nog maar Nederlands. Terwijl het ene kind van 2 jaar 
schaars, maar al met duidelijk verstaanbare eenvoudige zinnen communiceert, brabbelt 
het andere ongeveer even oude kind er in het contact met de pedagogisch medewerkers 
vrolijk maar onverstaanbaar op los.

Jonge kinderen zijn door de wijze waarop hun hersenen werken goed toegerust 
om in korte tijd heel veel te leren (Gopnik, 2010, 2012). Kinderen leren actief  en al 
experimenterend het snelst hoe de wereld in elkaar zit. Zij hebben (nog) een groot 
vermogen om -ongewone- patronen in de wereld om hen heen te herkennen, en daaruit 
de best werkende patronen te kiezen. Zij gebruiken dezelfde patroonherkenning om in 
te schatten wat volwassenen van hen verwachten, en anticiperen daar bij het uitvoeren 
van taken op. Wanneer jonge kinderen door volwassenen geïnstrueerd worden hoe iets 
werkt, zijn zij minder geïnteresseerd om verder met het materiaal te experimenteren. 
Waarschijnlijk omdat zij er van uitgaan dat volwassenen weten hoe iets het best 
werkt. Naarmate mensen ouder worden zijn oplossingsrichtingen meer “ingeprent”, 
en worden keuzes vaker vanzelfsprekend gemaakt op basis van wat in het verleden 
werkte. Dit gaat ten koste van het vermogen om tot alternatieve creatieve oplossingen 
te komen. Door in de eerste levensjaren veel verschillende ervaringen op te doen, te 
kunnen experimenteren met de wereld om hen heen, zijn kinderen beter toegerust 
op de wereld waarin zij zich straks zelfstandig moeten redden. Doordat de wereld 
verandert, veranderen ook de vaardigheden die de kinderen straks nodig hebben. Een 
generatie geleden vervulde de geschreven tekst nog een belangrijke rol in het leven van 
volwassenen. Jonge kinderen raakten met deze wereld vertrouwd door het samen lezen 
van een boekje. In de huidige communicatie is de digitale wereld met het uitwisselen 
van beelden erg belangrijk geworden. Hele jonge kinderen van 2 jaar weten op schoot 
van vader al snel feilloos zelf  via het scherm van de IPhone de YouTube filmpjes van 
Tumba te vinden, en vervolgens de fragmenten waarnaar ze willen kijken te kiezen en 
activeren.

Van Geert (2008) beschrijft ontwikkeling als een proces van verandering, als “een 
beweging van bepaalde kenmerken naar andere kenmerken toe” (p. 8). Het verwerven 
van vaardigheden wordt beïnvloed door factoren in het kind, zoals gezondheid, maar 
ook door factoren in de omgeving (Guralnick, 2011; High & the Committee on Early 
Childhood, Adoption and Dependent Care and Council on School Health, 2008; 
Oenema-Mostert, 2006; Sameroff, 1975). Het kind ontwikkelt zich in “transacties” met 
de omgeving (Sameroff, ibid.). Het kind wordt niet alleen beïnvloed door de omgeving, 
maar verandert door het eigen gedrag ook weer de omgeving. Tijdens die wisselwerking 
ontstaan beelden van de werkelijkheid, die zijn gebaseerd op feiten, emoties en 
interpretaties (Ruijssenaars, Den Daas, Janssen, Lunenborg & Speelman-Komen, 2008). 
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Gebeurtenissen krijgen via het koppelen aan eerdere ervaringen een betekenis, en leiden 
zo tot het ontstaan of  het bevestigen van een patroon. Een patroon kan rust geven. Een 
kind kan aan de hand van de rituelen in de groep het dagritme leren herkennen, en als 
het niet lekker is op basis daarvan rustig blijven doordat het weet: ”Na het broodeten 
haalt mama mij op”. Pedagogisch medewerkers ontwikkelen ook patronen: “Als Bas 
aan tafel naast Fleur zit loopt het altijd uit de hand. Zorg dat ze niet naast elkaar gaan 
zitten”. 

Achtergronden: factoren die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden.

Het kind ontwikkelt zich in een complexe wisselwerking tussen de genetische 
mogelijkheden die het heeft meegekregen en de directe en wijdere omgeving, waarin 
verschillende ontwikkelingskansen en bedreigingen de ontwikkelingsuitkomsten 
beïnvloeden (Garbarino & Ganzel, 2006; Sameroff  & Fiese, 2006). Bedreigingen 
worden risicofactoren genoemd. Riscofactoren worden gedefinieerd als kenmerken van 
personen en situaties in de omgeving van deze personen die de kans dat zich ongunstige 
ontwikkelingsuitkomsten voordoen vergroten (Asscher & Paulussen-Hogeboom, 
2005; Van der Aalsvoort, 2006). Een kind dat met 28 weken met een geboortegewicht 
van 1.500 gram wordt geboren heeft meer kans op lichamelijke beperkingen die het 
leervermogen negatief  beïnvloeden, en doet een groter beroep op de draagkracht 
van de opvoeders (Delgado, Vagi, Scott, 2007; Goldberg-Hamblin, Singer, Singer & 
Denney, 2007). Uit longitudinaal onderzoek van Teyvaud et al. (2012) blijkt dat sociaal-
emotionele problemen bij kinderen van 2 jaar uit deze risicogroep een risico vormen 
voor het verschijnen van sociaal-emotionele problemen op 5-jarige leeftijd. Factoren 
die een positieve ontwikkeling bevorderen, en zo het kind kunnen beschermen tegen 
de negatieve invloed van risicofactoren, worden protectieve factoren genoemd (Werner, 
2006). Uit een ander longitudinaal onderzoek blijkt een goede zelfregulatie de kans op 
schoolsucces te bevorderen, en het kind te beschermen tegen het risico op een negatieve 
invloed van gezinskenmerken op schoolsucces (Sektnan, McClelland, Acock, Morrison, 
2010). Een ondersteunende relatie met een sensitieve en responsieve pedagogisch 
medewerker kan bescherming bieden tegen de effecten van een negatieve interactiestijl 
die het kind thuis ervaart (Ursache, Stifter, Blair & Voegtline, 2013).

Het ecologische model van Bronfenbrenner biedt een goed bruikbaar raamwerk 
om de verschillende factoren in kaart te brengen die het leven van een kind, en de 
betrokken opvoeders beïnvloeden (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Het model 
onderscheidt vijf  niveaus: het microsysteem, het mesosysteem, het exosysteem, het 
macrosysteem en het chronosysteem. In het microsysteem is de aandacht gericht op de 
ervaringen die het kind opdoet in relaties met anderen. Dat zijn de ouders, pedagogisch 
medewerkers, groepsgenootjes, en anderen waarmee het kind in contact staat. Het kan 
gaan om de ervaringen van een kind van wie de ouders een andere taal spreken dan de 
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pedagogisch medewerkers. Of  een kind dat ervaart dat thuis andere (culturele) regels 
voor het omgaan met elkaar, voor het tonen van autonomie, voor tafelmanieren, of  
voor het omgaan met spelmateriaal gelden dan in het kindercentrum. De kwaliteit van 
het microsysteem wordt bepaald door de mate waarin de pedagogisch medewerkers en 
ouders in staat zijn om de ontwikkeling te ondersteunen en een omgeving te realiseren 
die veilig en stimulerend is (Garbarino & Ganzel, 2006). De mate waarin een omgeving 
stimulerend is hangt af  van de mate waarin de opvoeders het kind ondersteunen in 
het verwerven van nieuwe vaardigheden, door Vykotsky de zone van de naaste 
ontwikkeling genoemd (Oenema-Mostert, 2012). In het mesosysteem is de aandacht 
gericht op de relaties tussen de personen uit de verschillende microsystemen, zoals de 
afstemming tussen ouders (gezin) en pedagogisch medewerkers (kindercentrum) over 
de ondersteuningsbehoeften van het kind. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ouder 
die in het gesprek met de pedagogisch medewerkers hoort dat het kind al een aantal 
weken zelfstandig uit een gewone beker drinkt, en dan het kind thuis de appelsap 
ook in een beker aanbiedt. Het kan gaan om ouders die elkaar in het kindercentrum 
leren kennen, en vriendschappen met elkaar opbouwen. Naarmate het mesosysteem 
dat de omgevingen waarin het kind veel tijd doorbrengt met elkaar verbindt sterker 
ontwikkeld is, is de kans op lange termijn effecten van interventies groter (Garbarino & 
Ganzel, ibid.). De uitwisseling van informatie tussen bijvoorbeeld ouders, pedagogisch 
medewerkers, professionals in de jeugdgezondheidszorg en leerkrachten is vanuit dit 
perspectief  gezien dus cruciaal om positieve effecten die in de voorschoolse periode zijn 
bereikt ook te kunnen continueren in de basisschool. In het exosysteem is de aandacht 
voor factoren vanuit organisaties en voorzieningen ondergebracht waar het kind zelf  
niet direct contact mee heeft, maar die wel het leven van het kind beïnvloeden, zoals de 
organisaties waarvoor de ouders werken, of  de managers van een zorgorganisatie. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheden die de werkgever biedt om bij plotselinge 
ziekte van het kind verlof  op te nemen om andere opvang te regelen. Maar ook het 
beleid van gemeenten om bij te dragen aan de professionalisering van pedagogisch 
medewerkers en deze kindercentra op te nemen in de lokale pedagogische infrastructuur 
zijn factoren die positief  kunnen doorwerken op de ontwikkeling van het kind. Het 
macrosysteem omvat factoren die de kaders zetten waarbinnen mensen en organisaties 
functioneren. Hieronder vallen wet- en regelgeving, en culturele waarden die het leven 
van het kind beïnvloeden. Voorbeelden zijn de tegemoetkoming in kosten kinderopvang 
die ouders van het Rijk krijgen, en de VVE-regeling die de financiële drempel voor 
ouders om hun kind bij een kindercentrum aan te melden verlaagt. Een vijfde dimensie 
is het chronosysteem, waarin aandacht wordt besteed aan de mate waarin er stabiliteit 
of  verandering optreedt in iemands leven. Voorbeelden van beïnvloedende factoren 
die hierbij horen zijn veranderingen van verzorgers, in de groepssamenstelling, of  in 
gezinssamenstelling door scheiding van de ouders; veranderingen door werkloosheid, 
of  oorlogservaringen die een kind heeft meegemaakt. 
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De betekenis van risicofactoren en protectieve factoren voor beleid en professionals

Informatie uit wetenschappelijk onderzoek over risicofactoren die vaak samengaan met 
ontwikkelingsachterstand of  problemen in het onderwijs kan worden gebruikt voor het 
inzetten van preventief  beleid. Met vroegtijdige screening op Fenylketonurie (PKU) en 
het inzetten van een juist voedingsdieet kunnen ontwikkelingsachterstanden bij kinderen 
met deze aanleg worden voorkomen. In het VVE-beleid is de financiering gebaseerd 
op de zogenaamde “gewichtenregeling” (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), 2013; 
Rouvoet, 2010). De veronderstelling die onder deze regelgeving ligt is dat het risico op 
onderwijs- ofwel leerachterstand vooral aanwezig is in gezinnen met ouders die een lage 
opleiding hebben. Leseman (2010) geeft aan dat gezinnen met laag opgeleide ouders, 
vooral allochtone gezinnen, meer opvoedingsstress ervaren dan middenklasse gezinnen, 
en tegelijkertijd minder vaak kunnen terugvallen op ondersteuningsbronnen. 

Het transactionele ontwikkelingsmodel van Sameroff  en Chandler (1975) en het 
ecologisch model van Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, & Morris, 1998) laten zien dat 
vanuit de wisselwerking tussen kind en omgeving meerdere factoren de ontwikkeling 
zowel positief  als negatief  kunnen beïnvloeden. De consequentie van dit model is dat de 
ontwikkeling van een kind alleen goed in kaart gebracht kan worden door een continue 
evaluatie van de transacties tussen kind en omgeving om vast te kunnen stellen hoe die 
transacties in de tijd de aanpassing van het kind bevorderen of  belemmeren (Sameroff, 
1975). In de literatuur zijn drie categorieën risicofactoren gevonden die verband houden 
met een ontwikkelingsachterstand bij de start van het formele onderwijs (Guralnick, 
2005a; Giannoni & Kass, 2012): 

1. Biologische risicofactoren, zoals geboortegewicht van 1500 gram, voortijdige 
geboorte, perinatale omstandigheden (Delgado, Vagi, & Scott, 2007; Hollomon, 
Dobbins, & Scott, 1998; Giannoni & Kass, 2012; Rouse, Fantuzzo & LeBoeuf, 
2011); 

2. Een vastgestelde beperking of  een vastgestelde ontwikkelingsachterstand in één of  
meer ontwikkelingsgebieden (Guralnick, 2011; Giannoni & Kass, 2012; Leseman, 
2006, 2007; Van der Aalsvoort, 2006);

3. Factoren in de omgeving van het kind, zoals IQ ouders, sociaaleconomische status, 
opgroeien in een langer durende armoede situatie, blootstelling aan lood, onvoldoende 
stimulerend materiaal in huis, lage opleiding van moeder, tienermoeders, ouders 
met problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid zoals depressiviteit en 
drugsverslaving, negatieve opvoedingsstijl ouders, kindermishandeling, dakloosheid, 
kwaliteit aanbod kinderopvang/school en onevenwichtige meertaligheid die zich 
ontwikkelt in een suboptimale taalomgeving (Ashford, Smit, Van Lier, Cuijpers, & 
Koot, 2008; Armor, 2006; Belsky, 2006; Belsky, Bell, Bradley, Stallard & Stewert-
Brown, 2006; Bradley & Vandell, 2007; Delgado, Vagi & Scott, 2007; Hollomon, 
Dobbins & Scott, 1998; Giannoni & Kass, 2012; Leseman, 2010; Lochman, 2004; 
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National Scientific Council on the Developing Child at Harvard University, 2008; 
Rouse et al., ibid.; Sektnan, McClelland, Acock, Morrison, 2010; Van der Aalsvoort, 
2006).

Riscofactoren vergroten alleen de kans op negatieve ontwikkelingsuitkomsten. Wanneer 
bij een moeder een laag opleidingsniveau gevonden wordt, zal niet vanzelfsprekend 
bij het jonge kind (al) een ontwikkelingsachterstand gevonden worden. Het onderzoek 
naar en het vaststellen van de mate waarin de ontwikkeling van een kind “normaal” 
verloopt, of  de mate waarin risicofactoren een reële bedreiging vormen voor een 
individueel kind is het gebied van de diagnostiek. Een pedagogisch medewerker kan 
aan die beeldvorming bijdragen door met een adequaat kindvolgsysteem te volgen 
en beoordelen in welke mate de ontwikkeling van het kind in de omgeving van het 
kindercentrum naar wens verloopt. 

Negatieve ontwikkelingsuitkomsten komen minder vaak voor in opvoedingssituaties 
waarin slechts één risicofactor aanwezig is (Sameroff  & Fiese, 2006). Daarom is het 
goed mogelijk dat de pedagogisch medewerker op betrouwbare wijze, vaststelt dat een 
kind dat naar een peuterspeelzaal met een VVE-programma is verwezen omdat moeder 
alleen de basisschool heeft gevolgd, op alle Cito-toetsen een “A” scoort. Dezelfde 
pedagogisch medewerker kan met het kindvolgsysteem vaststellen dat een kind van 
hoog opgeleide ouders baat zou hebben bij extra dagdelen omdat de taalontwikkeling 
achter blijft. De aanwezigheid van meerdere risicofactoren tegelijkertijd kan de kans op 
de aanwezigheid van zowel problemen bij het leren als gedragsproblemen aanzienlijk 
vergroten (Asscher & Paulussen-Hoogeboom, 2005; King et al., 1992; Leseman, 2010; 
Rouse et al., 2011; Tavecchio & Oostdam, 2013; Van der Aalsvoort, 2006). Rouse et 
al., (ibid.) concludeerden dat een laag opleidingsniveau van de moeder de belangrijkste 
voorspellende factor is voor de resultaten op lezen, rekenen, en schoolverzuim in groep 
5. Verder vonden zij een significant verband tussen een cumulatie van risicofactoren en 
de aanwezigheid van zowel problemen op het gebied van het schoolse functioneren als 
het voorkomen van gedragsproblemen. Bulotsky-Shearer, Dominguez, Bell, Rouse & 
Fantuzzo (2009) onderzochten risicofactoren op het gebied van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van jonge kinderen voor het functioneren op school. Problemen in het 
omgaan met andere kinderen en bij het meedoen aan gestructureerde activiteiten in 
de voorschoolse situaties bleken problemen met het omgaan met anderen later in de 
basisschool te voorspellen, maar sensitieve en responsieve interacties van de pedagogisch 
medewerkers bleken het verwerven van sociale vaardigheden en de ontwikkeling positief  
te kunnen beïnvloeden. Volgens King et al. (ibid.), rechtvaardigt de aanwezigheid van 
vier risicofactoren tegelijkertijd de inzet van opvoedingsondersteuning. Wanneer er 
zowel factoren bij het kind als in de omgeving worden gevonden, zou de ontwikkeling 
van de kinderen vaker geëvalueerd moeten worden en zou preventieve plaatsing in een 
educatieve omgeving - naast ondersteuning van de ouders - geïndiceerd zijn. Evans, Li en 
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Sepanski-Whipple (2013) zetten echter ook kanttekeningen bij het risico-cumulatiemodel 
(RC). Een te simpele optelling van afzonderlijke willekeurige risicofactoren negeert 
mogelijke interactie-effecten tussen twee afzonderlijke factoren, en ook valt daardoor 
informatie weg over de sterkte van de gevolgen van de afzonderlijke factoren. Het 
RC-model veronderstelt dat vanuit een gemeenschappelijk onderliggend mechanisme 
de afzonderlijke factoren eenzelfde invloed op de ontwikkeling hebben, waardoor de 
stapeling van factoren ook een grotere impact zal hebben op de ontwikkeling. Het zou 
kunnen zijn dat de afzonderlijke risicofactoren de ontwikkeling ieder op eigen wijze 
beïnvloeden. Sinds de beginjaren van dit millennium is de aandacht voor het belang 
van een goede hersenontwikkeling bij jonge kinderen voor het latere functioneren 
toegenomen (Gopnik, 2010; Shonkoff  & Marshall, 2006). Dit heeft geleid tot een 
hernieuwde aandacht voor de positieve invloed die voorschoolse voorzieningen kunnen 
uitoefenen op de ontwikkeling van jonge kinderen. De consequentie van het RC-model 
voor interventie is dat bij het kiezen van interventies die slechts één factor beïnvloeden 
in een situatie waarin meerdere factoren een rol spelen, de interventies minder werkzaam 
zullen zijn (Evans et al., ibid.; Sameroff  & Fiese, 2006). 

In hoofdstuk 1 is beschreven dat de diversiteit van kinderen die de voorschoolse 
kindercentra bezoeken erg groot is. De kinderen verschillen niet alleen erg wat betreft 
de leeftijden en vaardigheden. De kinderen komen het kindercentrum ook binnen met 
verschillende culturele, talige en sociaaleconomische achtergronden. Het aantal kinderen 
met een niet-westerse achtergrond zal de komende jaren naar verwachting toenemen 
(Centraal Bureau voor Statistiek, 2012). Wanneer het beleid om kinderen met specifieke 
behoeften zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te laten opgroeien en het beroep 
op speciale voorzieningen terug te dringen wordt ingevoerd, kan dat ook gevolgen 
hebben voor de populatie in gewone kindercentra. Verwacht wordt dat minder kinderen 
waarbij al op heel jonge leeftijd functionele beperkingen of  opvoedingsproblemen zijn 
geconstateerd naar gespecialiseerde voorzieningen worden verwezen. Deze kinderen 
zullen zo lang mogelijk een gewoon kindercentrum bezoeken. Hierdoor zal het aantal 
kinderen met behoefte aan specifieke instructie en zorg in gewone kindercentra nog 
verder toenemen. Een vroegtijdige afweging van risicofactoren en protectieve factoren 
is in het belang van zowel het kind als van de samenleving (zie ook paragraaf  1.3). 
Pedagogisch medewerkers in voorschoolse kindercentra geven echter aan het moeilijk 
te vinden om te beoordelen of  zij zich echt zorgen moeten maken, of  dat het gedrag 
nog hoort tot de normale variatie die jonge kinderen in de ontwikkeling laten zien 
(Bijlsma-Smoorenburg, 2006; Oenema-Mostert, 2005). Daarnaast geven de pedagogisch 
medewerkers aan behoefte te hebben aan ondersteuning door andere vakdisciplines. 
Uit onderzoek in Noord-Nederland blijkt dat in groep 2 leerkrachten één op de vier 
kinderen zien als risicokind (Heeroma & Minnaert, 2009). In vervolgonderzoek is 
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gezocht naar factoren die een rol spelen bij het onderkennen van een kind als risicokind. 
Volgens Heeroma en Minnaert (2009) zijn dat de cognitieve ontwikkeling, gezins- en 
situationele factoren en leeftijd van het kind. Hoe ouder het kind is, hoe groter de kans 
dat het kind als risicokind wordt onderkend. De auteurs suggereren dat de alertheid van 
leerkrachten voor het vroegtijdig onderkennen en signaleren van risico’s verhoogd dient 
te worden. Daarnaast zou er gewerkt moeten worden aan een grotere betrokkenheid 
van ouders en professionalisering van de onderwijszorg.

2.2 opvoeden in kindercentra: (ortho)pedagogiek en didactiek
In het Verdrag inzake de Rechten van het kind dat in 1989 door de Verenigde Naties 
is aangenomen staat het belang van het kind centraal (Unicef, 2001). Uit de artikelen 
in dit verdrag is af  te leiden dat de overheid er op moet toezien dat kindercentra de 
geplaatste kinderen een veilige omgeving bieden, waarin de ontwikkeling van het (jonge) 
kind zoveel mogelijk is gewaarborgd. De kerntaak van de pedagogisch medewerkers 
(pm’ers) die in voorschoolse kindercentra werken is opvoeden (Kamp, 2012; Tavecchio, 
2002). Nakken (2009) omschrijft opvoeden als het handelen van personen, dat zich 
richt op het voorbereiden van een kind of  jeugdige op een zelfstandig bestaan in een 
gemeenschap. Ook professionals zijn volgens Nakken (ibid.) opvoeders. De kwaliteit van 
de opvoeding komt tijdens het opvoedingsproces tot stand via de transacties tussen het 
kind en de opvoeders. Bij transacties is sprake van een complex samenspel van factoren 
van het kind, en de omgeving (Guralnick 2005a; Guralnick 2011; Oenema-Mostert, 
2005; Papalia, Olds & Feldman, 2007; Sameroff  & Fiese, 2006; Seifert & Hoffnung, 
1994). Opvoeding vindt plaats in het gezin, maar ook in de voorschoolse kindercentra. 
Ouders zijn eerstverantwoordelijk en eindverantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kinderen, maar kunnen de uitvoerende taken voor een deel van de tijd delen met 
de professionals in voorschoolse voorzieningen. Tavecchio (2002) benadrukt een 
aantal specifieke verschillen tussen opvoeden in een gezin en in een kindercentrum. 
In tegenstelling tot het gezin, worden kinderen in de kindercentra opgevoed door 
beroepskrachten. Die opvoeding vindt bovendien plaats in groepsverband en in een 
op professioneel opvoeden ingerichte omgeving. Het opvoeden in kindercentra wordt 
volgens Tavecchio (ibid.) in tegenstelling tot opvoeden in het gezin gekenmerkt door 
geëxpliciteerde pedagogische doelen, die in het pedagogisch beleid van de instelling 
zijn terug te vinden. Kindercentra zijn maatschappelijke organisaties; de samenleving 
investeert in deze voorzieningen en verwacht daar iets voor terug, te weten een positieve 
bijdrage aan de verzorging en ontwikkeling van jonge kinderen. De organisaties bepalen 
binnen wettelijke kaders echter zelf  welke accenten worden gelegd. De wettelijke 
kaders schrijven vier pedagogische doelen voor: het bieden van een emotioneel veilige 
omgeving, het stimuleren van de sociale competenties, de persoonlijke competenties, 
en het overdragen van waarden en normen (Kamp, 2012; Riksen-Walraven, 2000). 
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Accenten op het gebied van de sociale competentie wordt door een kindercentrum 
op internet beschreven als: ”leren naast en met elkaar te spelen, leren een bijdrage te leveren 
aan het groepsgebeuren, leren te geven en te ontvangen” (1). Een ander kindercentrum kiest zes 
ontwikkelingsgebieden: zelfstandigheid en omgevingsbewustzijn, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en 
cognitieve ontwikkeling. Als accenten binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling 
wordt nagestreefd dat kinderen: “leren omgaan met anderen en met zijn eigen emoties. Leren 
dingen delen, conflicten oplossen en voor zichzelf  opkomen. Leren zichzelf  beter beheersen”(2). In het 
pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar zijn naast het realiseren van veiligheid zeven 
soorten competenties beschreven: emotionele competenties, sociale competenties, 
motorisch-zintuiglijke competenties, cognitieve competenties, taal en communicatie, 
morele competenties en expressieve en beeldende competenties (Singer & Kleerekoper, 
2009). Voor ieder van deze competentiegebieden zijn een aantal aandachtspunten 
gegeven. Dit kader is ontwikkeld met de intentie in de branche een gedeeld pedagogisch 
kader te implementeren, waarmee “de branche zich kan profileren als sector naast 
onderwijs en jeugdzorg” (p. 20). 

Wanneer kindercentra ook een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen uit risicogroepen, zal het pedagogische programma aan bepaalde eisen 
moeten voldoen. Vanuit het VVE-beleid wordt verwacht dat pedagogisch medewerkers 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek, taal en rekenen op gestructureerde 
en samenhangende wijze stimuleren (Rouvoet, 2010). De voorbereiding op het 
basisonderwijs wordt in dit kader expliciet als doel genoemd. Noch in de VVE-
regelgeving, noch in het pedagogisch kader kindercentra 0-4 is echter informatie 
teruggevonden over welke competenties kinderen echt nodig hebben om met “gelijke 
kansen” aan het basisonderwijs te kunnen beginnen. In de hiervoor aangehaalde 
opvoedingsdoelen lopen het realiseren van pedagogische voorwaarden, zoals het bieden 
van een emotioneel veilige omgeving en doelen die gericht zijn op het stimuleren van 
vaardigheden door elkaar. Opvoeden is voorbereiden op een zelfstandig leven. Opvoeden 
veronderstelt “educatie”. Educatie is een specifieke vorm van opvoeden. Onder educatie 
worden hier alle activiteiten verstaan waarmee de ontwikkeling van het kind op een 
systematische en planmatige manier wordt ondersteund, zodat het kind tenminste de 
competenties verwerft, die het nodig heeft om succesvol aan het formele onderwijs te 
kunnen meedoen. Jonge kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en die ontwikkeling 
wordt het meest effectief  bevorderd als de activiteiten aansluiten bij hoe jonge kinderen 
het best “leren”. De aandacht van opvoeders richt zich de eerste jaren hoofdzakelijk 
op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het aanleren van basisvaardigheden in de 
brede ontwikkeling, met alle daartoe te onderscheiden inhoudelijke aandachtsgebieden.

1  http://www.prokino.nl/  Pedagogisch_beleid_Kinderopvang_v_07-10-2010.pdf; verkregen 1-6-2013
2  http://www.catalpa.nl/organisatie/pedagogisch-beleid/ verkregen 1-6-2013
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Meerdere auteurs wijzen er op dat het belangrijk is dat pedagogisch medewerkers in 
voorschoolse kindercentra tijdens de interacties met de kinderen kunnen aansluiten 
op waar het kind in de ontwikkeling zit (Howes et al., 2008; Leseman, 2012; Riksen-
Walraven, 2000; Tavecchio, 2002, 2008; Tavecchio & Oostdam, 2013). Deze vaardigheid 
verwijst naar een sensitieve-responsieve omgangsstijl van pedagogisch medewerkers, 
maar ook naar de instructiekwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Het 
kennisgebied dat zich bezighoudt met de wijze waarop professionals de ontwikkeling 
het best systematisch kunnen ondersteunen wordt ook wel “didactiek” genoemd 
(Valcke, 2007). Wanneer een ontwikkeling anders verloopt dan wordt verwacht of  
gewenst kan dit door de direct betrokken ouders en/of  professionals, maar ook door 
de gemeenschap als een probleem worden ervaren. Orthopedagogen spreken dan van 
een “opvoedingsprobleem” (Nakken, 2009). Wanneer het opvoedingsprobleem er toe 
leidt dat de bereidheid en de bekwaamheid van opvoeders wordt aangetast spreken 
orthopedagogen van een “problematische opvoedingssituatie” (Sipma, 1996, p. 24). 
Het is de taak van orthopedagogen om in die situatie te zoeken naar protectieve 
factoren en de factoren die het probleem in stand houden, en om daarna te kiezen 
voor de factoren die risico’s en beperkingen kunnen compenseren. Vervolgens zal de 
orthopedagoog deze factoren in de opvoedingssituatie proberen zo te beïnvloeden dat 
het ontwikkelingsproces van het kind wordt geoptimaliseerd. In de vorige paragraaf  is 
met behulp van het ecologische model van Bronfenbrenner (1998) inzichtelijk gemaakt 
dat veel kind- en omgevingsfactoren de ontwikkeling van het jonge kind beïnvloeden. 
Bij het verkennen van  het probleem wordt daarom een zorgvuldige analyse gemaakt 
van alle protectieve en risicofactoren, waarbij ook de factoren uit de omgeving in 
het kindercentrum worden meegewogen. Één van de omgevingsfactoren is de mate 
waarin de professionals bekwaam en bereid zijn of  zich voldoende bekwaam voelen 
om een pedagogisch aanbod te realiseren dat past bij de ontwikkelingsbehoeften van de 
individuele kinderen.
 

Self-efficacy (beeld van de eigen bekwaamheid) 

Het belang van de kwaliteit van de interactie tussen de pedagogisch medewerker/
leerkracht en het kind voor de pedagogische effectiviteit wordt door internationaal 
onderzoek breed bevestigd (Early et al., 2007; Dowsett, Huston, Imes & Gennetian, 
2007; Hopkins, Brooks, & Green, 2013; Howes et al., 2008; Tavecchio, 2008; Tavecchio 
& Oostdam, 2013). Uit onderzoek komt naar voren dat  de kwaliteit van deze interactie 
samenhangt met de self-efficacy, ofwel de mate waarin de opvoeders vertrouwen hebben 
in de eigen mogelijkheden om de taken goed uit te voeren (Kim & Kim, 2010; Ying, 
Justice, Sawyer & Tompkins, 2011). Self-efficacy is ook voor kinderen belangrijk om 
gemotiveerd en betrokken te blijven bij ontwikkelingstaken (Leseman, 2012; Minnaert, 
2013; Wilson & Trainin, 2007). Onder self-efficacy verstaat Bandura de mate waarin 
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iemand zich in staat voelt een bepaalde taak met succes uit te voeren (Bandura, 1989). Het 
begrip self-efficacy is de positieve tegenhanger van het begrip “handelingsverlegenheid”, 
dat in Nederland meer is ingeburgerd. Het begrip handelingsverlegenheid wordt veelal 
gebruikt om aan te duiden dat het handelen van een persoon stagneert, doordat deze 
persoon niet meer weet hoe iets (op verantwoorde manier) aangepakt moet worden. 
Self-efficacy is een taak specifieke beleving van personen, en moet voor ieder type 
setting opnieuw worden vastgesteld. In de verschillende onderzoeken zijn daarom 
met het begrip self-efficacy ook andere inhouden gemeten. Dit heeft tot gevolg dat 
de resultaten uit verschillende onderzoeken moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Er 
is international nog weinig onderzoek gedaan naar de self-efficacy van professionals 
in voorschoolse kindercentra (Kim & Kim, ibid.; Ying, Justice, Sawyer & Tompkins, 
ibid.). Ying, Justice, Sawyer & Tompkins vinden in hun onderzoek in voor- en 
vroegschoolse voorzieningen met kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar dat de ervaren 
teamsamenwerking en de betrokkenheid van de kinderen bij de activiteiten samen van 
invloed te zijn op de self-efficacy. Volgens Kim en Kim (ibid.) is een goed werkklimaat 
de beste voorspeller voor de self-efficacy van de pedagogisch medewerkers die werken 
in een kindercentrum met kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar. Daarnaast wordt de self-
efficacy op alle taakgebieden beïnvloed door de leidster-kind ratio. Dit sluit volgens 
de auteurs aan bij onderzoek waaruit blijkt dat de leidster-kind ratio ook van invloed 
is op de interactieve kwaliteit tussen pedagogisch medewerkers en kinderen. Ook 
draagt een hoger aantal jaren werkervaring bij aan een positief  algemeen gevoel van 
self-efficacy. Dit zou door de onderzoekers verklaard kunnen worden door het grotere 
aantal succeservaringen die deze professionals in de loop van de jaren met moeilijkere 
situaties hebben opgedaan. Een negatieve stemming van de pedagogisch medewerker 
blijkt samen te hangen met de beleving minder goed in staat te zijn een positief  klimaat 
op de groep te realiseren, ouders bij de opvoeding te betrekken en invloed te hebben 
op de besluitvorming. Er is geen relatie gevonden tussen deze negatieve stemming 
en de mate waarin de professionals zich in staat voelen om de juiste pedagogische 
instructie te geven. Werkervaring en scholing zouden volgens de auteurs waarschijnlijk 
samenhangen met het professionele functioneren, dat niet direct beïnvloed wordt door 
een negatieve stemming. Zij concluderen voorzichtig dat scholing een protectieve factor 
zou kunnen zijn die voorkomt dat depressieve gevoelens de kwaliteit van de interactie 
tussen kinderen en pw’ers negatief  beïnvloeden.

Professionalisering: het versterken van de pedagogische kwaliteit

De term self-efficacy komt inhoudelijk overeen met de door Minnaert (2005) gebruikte 
term “competentie”. Minnaert (ibid.) beschouwt het zorgen voor competentie als 
een belangrijk aandachtspunt bij de te realiseren onderwijszorg voor leerlingen met 
leerproblemen. Een leerling met leerproblemen moet eerst inzicht krijgen in hoe de 
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leertaken het best uitgevoerd kunnen worden, voordat deze persoon zijn leertaken met 
meer succes kan gaan uitvoeren. Deze redenering kan ook worden toegepast op de 
competentiebeleving bij de uitvoering van signaleringstaken en opvoedproblemen die 
professionals ervaren. De aanleiding tot dit onderzoek ligt in de competentiebeleving 
van pedagogisch medewerkers met betrekking tot de mate waarin zij in staat zijn 
om te beoordelen of  zij zich terecht zorgen maken, en in hun behoefte aan externe 
ondersteuning bij de begeleiding van (zorg)kinderen. Daarnaast is het in het belang 
van kinderen dat zij de bij hen passende kwalitatieve pedagogische zorg krijgen die 
hen in staat stelt de beoogde competentieniveaus te bereiken. Naarmate de overheid 
bij subsidieverlening meer eisen gaat stellen aan het zichtbaar maken van opbrengsten 
van pedagogische programma’s (voor specifieke doelgroepen), zullen organisaties gaan 
zoeken naar werkwijzen die het mogelijk maken om de vooruitgang van kinderen te 
monitoren, en kinderen die extra zorg nodig hebben te identificeren. Hoe kunnen deze 
taken op het gebied van vroegsignalering en interventie in de voor- en vroegschoolse 
programma’s door de professionals met succes worden uitgevoerd? In de volgende 
paragraaf  zullen hiervoor een aantal handvatten worden gegeven.

2.3 Een raamwerk voor kwalitatief goede pedagogische zorg
Aan de binnen GROEI uitgewerkte werkwijze ligt een aantal aannames en keuzes 
met betrekking tot pedagogische kwaliteit ten grondslag. Deze aannames en keuzes 
worden in de paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.4 uitgewerkt. Daarna volgt in paragraaf  
2.4 de beschrijving van de voor dit onderzoek beoogde werkwijze. Allereerst zullen 
vanuit de literatuur een aantal relevante aandachtspunten naar voren worden gebracht 
voor het uitvoeren van taken op het gebied van vroegsignalering bij jonge kinderen die 
kindercentra bezoeken (2.3.1). Op basis van die aandachtspunten worden in paragraaf  
2.3.2 de hoofdlijnen van GROEI beschreven. Paragraaf  2.3.3 biedt inzicht in de 
achtergronden die de keuze voor een bepaald type kindvolgsysteem hebben beïnvloed, 
waarna in paragraaf  2.3.4 de keuze voor GOLD wordt onderbouwd.

2.3.1 Handvatten voor pedagogische kwaliteit
Afhankelijk van de situatie en keuze van de ouders, bezoeken kinderen van 0-4 jaar 
in Nederland verschillende typen voorschoolse kindercentra: kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen, kleinschalige kinderopvang of  gastouders, een speciale school 
voor slechtziende of  slechthorende kinderen of  een orthopedagogisch centrum 
voor kinderen met een zorgindicatie. Kinderdagverblijven zouden er vooral zijn om 
ouders in staat te stellen om te werken; peuterspeelzalen zouden meer gericht zijn op 
ontwikkelingsstimulering en daardoor de kinderen beter voorbereiden op de basisschool. 
Kagan & Neuman (2006) benoemen het fenomeen “nontroika”, dat zij duiden als het 
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ongewenst naast elkaar bestaan van de systemen voor opvang, educatie en zorg. Zij 
zijn van mening dat er minder in voorzieningenaanbod moet worden gedacht, en meer 
vanuit de pedagogische kwaliteit die in het belang van het kind in die voorzieningen 
wordt geboden (p. 345). Om het bereik van doelgroepkinderen te vergroten, en ook 
kinderdagverblijven de mogelijkheid te bieden een aanbod voor voorschoolse educatie 
te realiseren, is in 2010 de wetgeving veranderd (Dijksma, 2009b). De voorgenomen 
wijzingen in het jeugdstelsel bieden de kans om een inhoudelijk beter samenhangend 
systeem van educatie en zorg in te richten.

De ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door factoren bij het kind, de opvoeders, 
de wijze waarop kind en opvoeders met elkaar omgaan en omgevingsfactoren 
(Guralnick 2005a, 2011; Papalia et al., 2007; Sameroff  & Fiese, 2006). Een kwalitatief  
goed programma kan het gedrag en de ontwikkeling van het kind positief  beïnvloeden 
(Albers, Riksen-Walraven & De Weerth, 2010; Barnett, 2008; Bradley & Vandell, 2007; 
Campbell et al., 2008; De Schipper, Tavecchio, Van IJzendoorn, Linting, 2003; Geoffroy 
et al., 2010; Guralnick, 2005b; Leseman, 2006; NCKO, 2011; O’Hara, 2010; Pleuss, 
2012; Tavecchio, 2008; Tavecchio & Oostdam, 2013; Vandell et al., 2010). Het verblijf  
in een kindercentrum (van een laag kwaliteitsniveau) kan de ontwikkeling echter ook 
negatief  beïnvloeden (Li, et al., 2011; O’Hara, 2010; Pleuss, 2012; Tavecchio, 2013; 
Zmiri, Rubin, Akons, Zion, & Shaoul, 2011). Dit roept de vraag op wat een goed voor- 
en vroegschools programma kenmerkt. 

Effectieve programma’s: onderdeel van een breder systeem van educatie en zorg

De term “programma” wordt gebruikt wanneer een aanbod bestaat uit een samenhang 
tussen doelstelling, daartoe in te zetten middelen, en een fasering in de tijd (Vlaskamp, 
Van Wijck & Nakken, 1993). Een programma kan bestaan uit een kindercomponent, 
met als focus het stimuleren van de ontwikkeling, en een oudercomponent, waarin 
de focus ligt op de samenwerking met en/of  de opvoedingsondersteuning voor 
ouders. In de literatuur komt naar voren dat de combinatie van de kindgerichte- en 
oudercomponent het meest succesvol lijkt te zijn (Tavecchio & Oostdam, 2013). Riksen-
Walraven (2000) definieert een kwalitatief  goed programma in de kinderopvang als: 
“een programma waarin kinderen, goed ondersteund door hun opvoeders, samen met 
andere kinderen deelnemen aan: (1) de dagelijkse activiteiten binnen de samenleving 
van het kindercentrum, (2) vrij spel, en (3) speciale activiteiten, afgestemd op hun 
ontwikkelingsniveau” (p. 20). 

Vooral in de Verenigde Staten is veel onderzoek naar de effecten van voorschoolse 
programma’s in relatie tot kenmerken van het programma gedaan. Op grond van die 
onderzoeken kunnen helaas niet met zekerheid uitspraken worden gedaan over de 
mate waarin verschillende factoren en componenten uit voorschoolse programma’s 
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bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen of  de handelingsbekwaamheid van de 
betrokken opvoeders (Bennett & Leonarduzzi, 2004; Center on the Developing Child 
at Harvard University, 2007; Grisham-Brown, Hemmeter & Pretti-Frontczak, 2009; 
Reynolds, Temple, & Ou, 2010). Onderzoekers noemen zes programmakenmerken 
waarvan een positief  effect op de ontwikkeling van jonge kinderen is gemeten (Center 
on the Developing Child at Harvard University, 2007). Die kenmerken zijn: (1) hoog 
opgeleide professionals; (2) kleine groepsgrootte en hoge volwassenen-kind ratio’s; 
(3) een curriculum dat past bij de leeftijd van de kinderen en stimulerend materiaal in 
een veilige omgeving; (4) een taalrijke omgeving; (5) sensitief-responsieve interacties 
tussen de beroepskrachten en de kinderen, en (6) intensieve en langdurige deelname 
van de kinderen aan het programma. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat het 
belangrijk is om vanuit de gemeenschap  (7) brede programma’s samen te stellen, waarin 
componenten gericht op verzorging, ontwikkelingsstimulering, gezondheidszorg, 
interventie, - waaronder begrepen de ondersteuning van ouders - , met elkaar worden 
verbonden (Center on the Developing Child at Harvard University, 2007; Grisham-
Brown et al., 2009; High & the Committee on Early Childhood, Adoption,and 
Dependent Care and Council on School Health., 2008). Leseman (2010) voegt aan deze 
opsomming enkele specifieke kenmerken toe: (8) de deelname aan het programma start 
voordat het kind 3 jaar wordt; (9) het programma wordt in een kindercentrum of  op 
de kleuterschool aangeboden; (10) het curriculum is wetenschappelijk onderbouwd en 
biedt systematisch opgebouwde ontwikkelingsstimulerende activiteiten die doorlopen 
tot in de basisschool; (11) en de ouders zijn bij het programma betrokken. Snow & Van 
Hemel (2008) zien een voor- en vroegschools programma als een educatief  systeem, 
waarin vier inhoudelijk samenhangende componenten (subsystemen) te onderscheiden 
zijn. De opvoedingsdoelen staan in het systeem centraal. De in de professionele 
opvoeding beoogde educatieve doelen worden uitgewerkt naar de inhoud en de daarbij 
passende activiteiten (het curriculum), naar de opvoedingspraktijk op de werkvloer, en 
naar het systeem voor de programma-evaluatie. Het systeem voor programma-evaluatie 
omvat zowel het systematisch volgen van de ontwikkeling van de individuele kinderen, 
als het meten van de omgevingskwaliteit. Het educatieve systeem staat volgens Snow en 
Van Hemel (ibid.) echter niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een breder in 
wet- en regelgeving geborgd systeem van educatie en zorg, zodat de ontwikkeling van 
alle kinderen optimaal in de gewenste richting kan worden ondersteund. Dit roept de 
vraag op wat de gewenste richting is die de professionals en kinderen moeten volgen, en 
wat daarover in Nederland geregeld is.

Het belang van heldere pedagogische doelen 

Het opvoeden – gedefinieerd als het voorbereiden op een zelfstandig leven – impliceert 
het stellen van doelen. Expliciete opvoedingsdoelen sturen de besluitvorming van 
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professionals over het pedagogisch handelen en vergroten daarmee de kans dat de 
ontwikkeling van het kind in de gewenste richting wordt gestimuleerd (Grisham-Brown 
et al., 2009; Snow & Van Hemel, ibid.). Het vergelijken van de resultaten van de eigen 
inzet met heldere pedagogische doelen, in kindercentra, de mate waarin de ontwikkeling 
van kinderen in de gewenste richting verloopt, geeft informatie over het effect van het 
eigen handelen, kan de self-efficacy versterken, en kan langs die weg ook de motivatie 
van de professional om de doelen te realiseren positief  beïnvloeden (Schunk, 1990; 
Minnaert, 2013). In paragraaf  2.2 zijn algemene richtinggevende doelen beschreven 
die in de landelijke wet- en regelgeving, in het pedagogische kader kindercentra 0-4, 
en in pedagogische beleidsplannen zijn terug te vinden. Het aanreiken van relevante 
wetenschappelijk onderbouwde en helder geformuleerde educatieve doelen kan de 
professionalisering van deze voorzieningen ondersteunen. Deze doelen geven richting 
aan het handelen van alle bij de kinderen betrokken professionals, ondersteunen de 
communicatie tussen ouders en professionals, en voeden de discussie tussen alle 
stakeholders over de wijze waarop de effectiviteit ofwel de “opbrengst” van programma’s 
het meest valide en betrouwbaar kan worden gemeten (Bijlsma-Smoorenburg, Norder, 
Oenema-Mostert & Minnaert, 2009; OECD, 2012).

Het opvoeden in kindercentra wordt gevoed vanuit een maatschappelijk perspectief. 
In dit perspectief  wegen gedeelde maatschappelijk belangen bij het uitwerken van 
pedagogische en educatieve doelen zwaarder, dan de persoonlijke prioriteiten van 
professionals of  individuele ouderparen. De voorbereiding van jonge kinderen 
in kindercentra is een proces, mede gericht op sociaal-emotionele en cognitieve 
“schoolrijpheid” (zie Leseman, 2012 en Tavecchio, 2010). Kinderen die schoolrijp zijn, 
hebben op basis van de ervaringen die zij in hun eerste levensjaren opdeden voldoende 
kennis en vaardigheden opgebouwd om in groep 3 van het basisonderwijs goed mee te 
komen in het formele onderwijs (Benzies et al., 2010). Zij zijn voldoende toegerust om 
met schoolse taken aan de slag te gaan. Welke competenties hebben jonge kinderen op 
welk niveau nodig om in groep 3 aan het formele onderwijs te kunnen deelnemen? Met 
betrekking tot schoolrijpheid worden vijf  aandachtsgebieden genoemd: (1) lichamelijk 
welzijn en een adequate motorische ontwikkeling; (2) emotionele gezondheid en een 
positieve benadering van nieuwe (leer)ervaringen; (3) leeftijdsadequate sociale kennis en 
vaardigheden; (4) leeftijdsadequate talige vaardigheden en (5) leeftijdsadequate algemene 
kennis en cognitieve vaardigheden. (Benzies et al., ibid.; Dibello & Neuharth-Pritchett, 
2008.) Het betreft verschillende onderling samenhangende aandachtsgebieden waarmee 
geprobeerd wordt alle facetten van de brede ontwikkeling in kaart te brengen. Wat 
betekent dit voor de doelen binnen een voorschools kindercentrum? Wanneer is een 
kind precies schoolrijp en wat is op deze aandachtsgebieden de normale variatie in de 
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar? Welke vaardigheden ontwikkelen 
zich vanzelf ?  Welke schoolse vaardigheden zijn zo door de middenklasse cultuur 
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bepaald, dat de voorbereiding daarop expliciet al in een voorschools kindercentrum 
aandacht moet krijgen, opdat het kind in groep 3 succesvol aan het formele onderwijs 
kan beginnen?

In op Nederlandse kindercentra gerichte bronnen is te lezen dat het opvoeden in 
alle voorschoolse kindercentra gericht dient te zijn op het ontwikkelen van sociale 
competenties, persoonlijke competenties en het overdragen van waarden en normen 
(Kamp, 2012; Singer & Kleerekoper, 2009; Tavecchio, 2002). In deze omschrijving 
is onduidelijk wat precies wordt bedoeld met persoonlijke competenties. Singer 
en Kleerekoper (2009) werken de persoonlijke competenties in vijf  inhoudelijke 
gebieden uit: emotionele competenties, cognitieve competenties, communicatieve 
competenties, motorisch-zintuiglijke competenties en creatief-beeldende competenties. 
In de regelgeving op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie worden vier 
inhoudelijke gebieden genoemd: de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek,  
Nederlandse taal en rekenen (Rouvoet, 2010). Leseman (2007, p.116) benadrukt 
dat het bij jonge kinderen gaat om “de op leeftijd en ontwikkelingsfase afgestemde 
ondersteuning, begeleiding en sturing van de spontane ontwikkeling van ontluikende 
schoolvaardigheden van jonge kinderen op de gebieden taal, cognitieve vaardigheid 
en sociaal-emotionele competentie”. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) biedt 
via de website http://tule.slo.nl zicht op 58 kerndoelen binnen zeven leerlijnen met 
competentieniveaus voor groep 1 en groep 2 (SLO, 2012a). Het betreft de inhouden 
Nederlands, Engels, Friese taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf  en de wereld, 
kunstzinnige oriëntatie, en bewegingsonderwijs. De SLO biedt via de website www.slo.
nl echter ook beheersingsdoelen aan voor het jonge kind van 2-7 jaar (SLO, 2012b). Het 
betreft leerinhouden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, en rekenen. 
In het domein taal staat bijvoorbeeld beschreven dat een kind bij aanvang groep 1 een 
actieve woordenschat van gemiddeld 2000 woorden heeft. Vanuit verschillende bronnen, 
- het Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 en de SLO – maar ook door uitgevers van 
educatieve methoden wordt gewerkt aan het ontwikkelen van educatieve kaders als 
richtlijn voor het realiseren van pedagogische kwaliteit. Alhoewel ook in Nederland 
de aandacht voor het meten van effectiviteit toeneemt, is nog niet gekozen voor een 
uniform wetenschappelijk onderbouwd referentiemodel met pedagogische doelen, 
waaronder het realiseren van schoolrijpheid binnen een doorgaande ontwikkelingslijn 
voor 0 jaar tot start groep 3. Driessen (2012) constateert dat de variatie aan programma’s 
groot is. Ook de kwaliteit van instrumenten en de relatie van instrumenten met beoogde 
opbrengsten is onduidelijk. Het is de vraag of  zonder een dergelijk gedeeld model in 
combinatie met de bestaande grote variatie op het gebied van didactische methoden 
en instrumenten wel algemene uitspraken kunnen worden gedaan over de effectiviteit 
van het VVE-beleid voor het bestrijden van onderwijsachterstand. Ook roept dit de 
vraag op hoe de opvoeding in kindercentra er uit moet zien om kinderen optimaal toe 
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te rusten op het basisonderwijs. Intussen heeft het Rijk de grote gemeenten gevraagd 
er voor te zorgen dat ook de voorschoolse kindercentra opbrengstgericht gaan werken 
met een kindvolgsysteem (Van Bijsterveldt-Vliegenthart, 2011).

Het belang van een open en breed curriculum

In programma’s waarin in principe álle jonge kinderen welkom zijn is het belangrijk 
te werken met een open en breed curriculum, dat richting geeft aan het handelen van 
alle bij het kind betrokken professionals (Grisham-Brown et al, 2009). Met “open” 
curriculum wordt bedoeld dat het moet aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften 
van jonge kinderen. Dat er ruimte moet zijn voor het eigen initiatief  van kinderen 
en voor hun natuurlijke behoefte om te ontdekken, te manipuleren, en te leren van 
reacties op hun handelen. Jonge kinderen leren het meest van de activiteiten die 
zij zelf  initiëren. Enerzijds omdat de kinderen het meest leren door explorerend, 
onderzoekend gedrag, en anderzijds omdat zij in zelf  geïnitieerde activiteiten daar meer 
bij betrokken zijn en die activiteiten ook langer volhouden. Volwassenen kunnen de 
intrinsieke motivatie om te leren bij jonge kinderen stimuleren door er voor te zorgen 
dat het spelmateriaal en de aangeboden activiteiten het kind in staat stellen al spelend 
hun eigen wereld te scheppen (Carlton, 2012; Onderwijsraad, 2008). Wanneer in het 
dagprogramma voor jonge kinderen het accent te veel komt te liggen op het bieden van 
activiteiten voor het aanleren van specifieke vaardigheden kan dit een negatief  effect 
hebben op de ontwikkelingsuitkomsten. Directe instructie maakt kinderen afhankelijk 
van volwassenen. Kinderen kunnen ontmoedigd raken door in die situaties te vaak 
geconfronteerd te worden met dingen die niet lukken (Bennett, 2004). Jonge kinderen 
neigen bij directe instructies aan henzelf  of  groepsgenootjes vooral het gedrag van de 
volwassene te imiteren. Daardoor zullen zij minder vaak onnodige handelingen kiezen 
om het doel te bereiken, maar dit maakt ze ook minder nieuwsgierig, en minder geneigd 
om zelf  op zoek te gaan naar  alternatieve oplossingen en nieuwe informatie (Bonawitz 
et al., 2011; Buchsbaum, Gopnik, Griffiths & Shafto, 2011). 

Met het belang van een breed programma wordt bedoeld dat de opvoedingsdoelen 
gericht zijn op verschillende ontwikkelingsgebieden (Bennett & Leonarduzzi, 2004; 
Bennett, 2004; Bricker, Pretti-Frontczak & McComas, 2002; Grisham-Brown et al, 
2009). Bruner, Floyd & Copeman (2005) benadrukken dat het bij voorbereiding op 
het basisonderwijs om meer gaat dan cognitieve vaardigheden, zoals taal, beginnende 
geletterdheid en gecijferdheid (zie ook Tavecchio & Oostdam, 2013). Daarnaast zijn de 
lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling essentieel om schoolse vaardigheden 
te kunnen leren. Het gaat dan vooral om het kunnen vasthouden van aandacht, het zich 
houden aan regels en het opvolgen van instructies, en het goed kunnen omgaan met 
anderen. De inhouden die door auteurs in de Verenigde Staten worden genoemd komen 
overeen met de eerder genoemde inhouden voor schoolrijpheid (DiBello & Neuharth-
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Pritchett, 2008; Benzies et al., 2011). Deze gebieden overlappen ook met de gebieden 
voor basisontwikkeling die in Nederland worden genoemd, maar zijn beperkter dan de 
gebieden die in het Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 worden beschreven (Singer 
& Kleerekoper, 2009). High en the Committee on Early Childhood, Adoption, and 
Dependent Care and Council on School Health (2008) concluderen dat jonge kinderen 
vooral over voldoende intellectuele vaardigheden, motivatie en sociaal-emotionele 
vaardigheden en ondersteuning daarbij moeten beschikken. Deze vaardigheden worden 
echter beïnvloed door factoren als gezondheid en het welzijn van het gezin en de buurt 
waarin zij opgroeien. 

Het belang van kwaliteit

De kwaliteit van kindercentra wordt onderscheiden in structurele kenmerken en 
proceskenmerken (Bigras et al., 2010). Structurele kenmerken hebben betrekking op 
zaken als groepsgrootte, volwassenen-kind ratio, opleiding en trainingsniveau van de 
professionals. Structurele kwaliteitskenmerken bieden de voorwaarden waarbinnen de 
proceskwaliteit kan worden gerealiseerd. Proceskenmerken duiden op factoren zoals 
sensitieve en responsieve reacties van de volwassenen, de wijze waarop de kinderen met 
elkaar omgaan en de op ontwikkeling gerichte instructievaardigheden van de pedagogisch 
medewerkers (Dowsett et al., 2007; Leseman, 2012; Pleuss, 2012; Tavecchio, 2008; 
Tavecchio & Oostdam, 2013). Tavecchio (2008) concludeert in een review artikel dat 
vooral de proceskenmerken van invloed zijn op de ervaringen die kinderen opdoen in 
kindercentra, en daarmee op de pedagogische kwaliteit die in het kindercentrum wordt 
gerealiseerd. Om sensitief-responsief  in te kunnen spelen op de ontwikkeling van het 
jonge kind, om de activiteiten te laten aansluiten bij waar het kind in de ontwikkeling zit, 
is kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen essentieel (Tavecchio, 2002; Pleuss, 
2013). Onderzoeksresultaten laten zien dat kwalitatief  goede pedagogisch medewerker-
kind interacties, waarbij de pedagogisch medewerker haar acties afstemt op het niveau 
van het individuele kind, een positieve invloed hebben op de ontwikkeling (O’Connor 
& McCarthy, 2007; Tavecchio en Oostdam, 2013). 

Het belang van differentiatie

Een kwalitatief  goed programma dat gericht is op het versterken van competenties 
van jonge kinderen en uitgaat van hun mogelijkheden is in principe geschikt voor alle 
kinderen, ook kinderen met ontwikkelingsrisico’s (Riksen-Walraven, 2000; Grisham-
Brown et al, 2009). Voorschoolse voorzieningen zijn gericht op heel jonge kinderen, 
waarbij de ondersteuningsbehoeften grote verschillen laten zien, en snel kunnen 
veranderen (zie 2.1). Opvoeding in het algemeen, en educatie in het bijzonder, is er 
op gericht het kind vanuit de actuele ontwikkeling een stap in de ontwikkeling verder 
te helpen. Vykotsky noemt dit de zone van de naaste ontwikkeling (Oenema-Mostert, 
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2012). Jonge kinderen ontwikkelen zich het best al spelend binnen relaties waarin zij zich 
veilig voelen (Bagnato, Neisworth & Pretti-Frontczak, 2010). In onderzoeksresultaten 
wordt deze relatie teruggevonden. Commodari (2013) vond dat de sociale en cognitieve 
ontwikkeling, alsmede het gedrag bij heel jonge kinderen die een veilig gehechte relatie 
met de professional hadden meer positieve resultaten laten zien, dan bij kinderen 
waarbij dat niet het geval is. Van Campen, Ewing en Taylor (2009) vonden bij jongens 
vaker gedragsproblemen in de groep en in vergelijking met meisjes minder positieve 
effecten op de ontwikkeling van schoolse vaardigheden. De auteurs veronderstellen dat 
meisjes meer zoals verwacht naar de pedagogisch medewerkers reageren dan jongens. 
Daardoor zouden de jongens minder profiteren van de ondersteunende relatie van 
pedagogisch medewerkers, dan de meisjes in de groep. Ondersteunende interacties met 
het kind zijn het meest effectief  wanneer de professional sensitief-responsief  op het 
gedrag van het kind reageert; het kind voldoende uitdaagt, zonder het te overvragen. Dit 
veronderstelt dat de professional continu alert is op waar de individuele kinderen in de 
ontwikkeling zitten, welke betekenisvolle ervaringen de kinderen bezighouden en wat 
op dat moment voor een individueel kind de beste ondersteuning is om het op positieve 
wijze verder te helpen in het ontwikkelingsproces (Grisham-Brown et al, 2009; Shapiro, 
Zigmond, Allace & Marston, 2011). Wanneer ook kinderen met een beperking in de 
groep aanwezig zijn kan het nodig zijn om extra aandacht te besteden aan de aansluiting 
tussen het ontwikkelingsniveau en het aanbod van activiteiten en spelmateriaal (Bricker, 
Pretti-Frontczak & McComas, 2002). In een kindercentrum dat bezocht wordt door 
kinderen die zich conform verwachting ontwikkelen, maar ook door kinderen met (nog 
niet vastgestelde) ontwikkelingsrisico’s of  beperkingen zal het programma dus ruimte 
moeten bieden om te differentiëren naar de mogelijkheden en belangstelling van de 
kinderen. De consequentie van deze benadering is dat de verzorging en de ondersteuning 
die tijdens een activiteit nodig is, bij jonge kinderen vaak per kind verschilt. De benodigde 
differentiatie doet een groot beroep op de organisatievaardigheden van de pedagogisch 
medewerkers. Door de individuele aanpak die de opvoeding van jonge kinderen in de 
groep vraagt is het onderscheid tussen educatie en interventie voor de professional op 
de werkvloer moeilijk concreet te maken. 

Het belang van het systematisch volgen van de ontwikkeling met een goed 
kindvolgsysteem 

Om sensitief-responsief  en stimulerend op het kind te kunnen reageren moet de 
pedagogisch medewerker het kind eerst goed leren kennen. Heel jonge kinderen moeten 
nog leren hun behoeften adequaat in taal te verwoorden. De beste manier om te weten 
te komen wat het kind nodig heeft, wat het aan het leren is en welke ondersteuning 
het kind daarmee verder helpt is het systematisch en planmatig observeren en volgen 
van de vooruitgang in de ontwikkeling (Grisham-Brown, Hallam, Brookshire, 2006; 
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Grisham-Brown et al, 2009; Shapiro et al., 2011). Het volgen van de ontwikkeling dient 
volgens Pleuss (2012) drie doelen: (1) het vergroten van de kennis over de ontwikkeling 
van kinderen bij de professional; (2) het vergroten van de pedagogische kwaliteit van 
het programma, doordat de pedagogisch medewerker beter kan aansluiten bij wat het 
kind nodig heeft; en (3) vooruitgang in de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Bij 
jonge kinderen is het verschil in ontwikkeling tussen leeftijdsgenoten groot. Daarnaast 
leert het kind snel, waardoor ook de ontwikkeling erg aan verandering onderhevig 
is. Jonge kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar hebben daardoor een snel wisselend 
ontwikkelingsprofiel (Meisels, Wen & Beachy-Quick, 2010). Pleuss (ibid.) veronderstelt 
een directe relatie tussen het volgen van de ontwikkeling en de pedagogische kwaliteit die 
wordt geleverd. Op basis van de gevonden informatie kan de pedagogisch medewerker 
het kind goed leren kennen, kan het beter bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen 
aansluiten en wordt de kwaliteit van het pedagogisch handelen vergroot (Pleuss, ibid.). 
Om goed aan te kunnen blijven sluiten bij de veranderende ondersteuningsbehoeften 
is het belangrijk tijdens de interactie met de kinderen continu informatie te verzamelen 
over wat het kind beleeft, weet en kan, zodat hierop snel kan worden ingespeeld 
(Bagnato et al., 2010; Meisels et al., ibid.). Door het volgen van de kinderen wordt ook 
vroegtijdig onderkend dat de ontwikkeling zich niet in de gewenste richting beweegt, 
waardoor aanpassingen in het pedagogisch handelen nodig zijn. Al voordat specifieke 
beperkingen worden vastgesteld kan zo worden gewerkt aan aanpassingen die beter 
aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de kinderen, waardoor negatieve gevolgen 
van risico’s en beperkingen in de ontwikkelingen worden tegengegaan (Durán, Hughes 
& Bradley, 2011). De instrumenten die hiervoor worden ingezet moeten deze vorm van 
volgen en beoordelen mogelijk maken, en bruikbaar zijn voor alle kinderen, dus ook 
voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of  beperking (Bagnato et al, 2010; 
Grisham-Brown et al, 2006; Grisham-Brown et al, 2009).

Het verzamelen van informatie over de vooruitgang van de ontwikkeling van 
kinderen biedt niet alleen de pedagogisch medewerker informatie over de gerealiseerde 
pedagogische kwaliteit en de benodigde ondersteuning van het kind, maar biedt ook 
informatie over de door het programma gerealiseerde pedagogische kwaliteit, de 
outcome van het programma (Grisham-Brown et al, 2006; Snow & Van Hemel, 2008; 
Kagan & Neuman, 2006). Kagan en Neuman (ibid.) waarschuwen voor de risico’s van 
het werken met opbrengsten wanneer verkeerde strategieën worden gekozen voor het 
meten daarvan. Tegelijkertijd wijzen zij er op dat er nog geen brede gedeelde visie 
bestaat met betrekking tot de kwaliteitscriteria die een breed toepasbaar programma 
kenmerken, welke resultaten er toe doen en hoe die resultaten zouden moeten worden 
gemeten. Eerder stelden onderzoekers al vast dat de traditionele manieren waarop 
de resultaten van voor- en vroegschoolse programma’s werden gemeten niet meer 
passen bij de kennis die is opgedaan over de factoren die die resultaten beïnvloeden. 
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Wanneer daarvoor alleen specifieke vaardigheden in kaart worden gebracht, verleidt 
dit de pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich te beperken tot het trainen van 
deze vaardigheden; een aanpak die in strijd is met hoe jonge kinderen leren (Bennett & 
Leonarduzzi, 2004; Hirsch-Pasek, Berk, Golinkoff  & Singer, 2008).

Het belang van goed opgeleide professionals, intervisie, supervisie en consultatie

Hiervoor is een beeld geschetst van de professional die pedagogische kwaliteit levert 
in interactie met de kinderen, die daartoe de ontwikkeling van het kind continu volgt 
en op basis van deze informatie het ondersteuningsaanbod kan differentiëren in de 
groep. Een professional die bovendien vroegtijdig risico’s in het verloop van deze 
ontwikkeling communiceert en samenwerkt met andere vakdisciplines om een optimaal 
ontwikkelingsproces richting de beoogde schoolrijpheid te waarborgen. Wat moeten de 
pedagogisch medewerkers daarvoor doen, weten en kunnen?

Pedagogisch medewerkers realiseren het opvoeden van jonge kinderen in 
groepsverband. In tegenstelling tot de meeste gezinnen zijn meerdere jonge kinderen 
tegelijkertijd aanwezig. De pm’ers moeten deze kinderen verzorgen, en moeten een 
veilige sensitief-responsieve, maar ook stimulerende omgeving bieden waarin de 
kinderen via de interacties en activiteiten ervaringen opdoen op basis waarvan zij zich 
breed kunnen ontwikkelen. Om een sensitief-responsieve en stimulerende interactie 
te kunnen realiseren moeten de professionals de kinderen goed leren kennen, en 
weten hoe de ontwikkeling van jonge kinderen verloopt. Zij moeten een verband 
kunnen leggen tussen wat het volgen van de ontwikkeling hen leert over het actuele 
ontwikkelingsprofiel en de benodigde ondersteuning om de ontwikkeling in de gewenste 
richting te kunnen stimuleren. Op basis van deze informatie kan de pedagogisch 
medewerker de dagactiviteiten plannen en de taken gericht op individuele kinderen en 
de groep organiseren.

Een open curriculum voor jonge kinderen vraagt volgens Bennett (2004) goed 
opgeleide professionals, een rijke stimulerende omgeving en aanvaardbare volwassene-
kind ratio’s, waardoor kinderen voldoende aansluiting hebben met andere kinderen 
in dezelfde ontwikkelingsfase en zij voldoende begeleiding krijgen tijdens hun 
spelactiviteiten. Uit ervaring in verticale groepen met kinderen van 0-4 jaar blijkt dat de 
noodzaak om te differentiëren een extra groot beroep doet op het organisatievermogen 
van de pedagogische medewerkers (JSO, 2012). Om de ontwikkeling van een kind 
betrouwbaar en valide te kunnen volgen en beoordelen moeten de professionals over 
de volgende kennis en vaardigheden beschikken:

1. Weten wat het doel is van het volgen en beoordelen van de ontwikkeling; 
2. Zowel op groepsniveau als op individueel niveau kunnen beschrijven wat de kinderen 

al wel of  nog niet weten, en kunnen doen;
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3. deze beeldvorming kunnen documenteren met voorbeelden uit het dagelijks leven 
van het kind;

4. Kunnen toelichten hoe goed de beeldvorming over het ontwikkelingsprofiel is 
onderbouwd, en voor welke ontwikkelingsgebieden uit het ontwikkelingsprofiel 
of  voor welke factoren uit de omgeving van het kind nog onvoldoende informatie 
beschikbaar is om tot een goede beeldvorming te komen; 

5. Een relatie kunnen leggen tussen de gevonden informatie en de beoogde 
opvoedingsdoelen;

6. Een vertaling kunnen maken naar het pedagogisch handelen, en
7. hierover kunnen communiceren met collega’s, ouders en andere vakdisciplines.

Het juist toepassen van instrumenten voor het volgen en beoordelen van de ontwikkeling 
vraagt training en voortdurende supervisie om te bewaken of  de instrumenten op de 
beoogde wijze (kunnen) worden toegepast (Snow & Van Hemel, 2008). Deze auteurs 
stellen dat hiervoor een hoger opleidingsniveau nodig is dan op dat moment gebruikelijk 
is om als eis te stellen. In opleiding en (bij-)scholing zal dan ook aandacht aan deze 
vaardigheden besteed moeten worden. Die training is het meest effectief  wanneer de 
kennisoverdracht wordt gekoppeld aan de uitvoering in de praktijk en wordt ondersteund 
door coaching op de werkvloer (Pleuss, 2012).

In Nederland wordt al enige jaren discussie gevoerd over de inhoud van de opleiding en 
het opleidingsniveau waarover pedagogisch medewerkers in voorschoolse voorzieningen 
zouden moeten beschikken. Het zou wenselijk zijn om in de teams combinaties te 
maken van mbo-opgeleide pedagogisch medewerkers met hbo-opgeleide pedagogisch 
medewerkers (Riksen-Walraven, 2000; Onderwijsraad, 2008). De hbo-opgeleide 
pedagogisch medewerkers zouden volgens de Onderwijsraad (2008) superviserende 
taken kunnen krijgen. Personen met een aanvullende wo- of  masteropleiding zouden 
ondersteuning kunnen bieden voor aanpassingen in het programma voor kinderen met 
specifieke ontwikkelingsbehoeften. Oostdam, Tavecchio, Huijbregts, Nøhr en Ex (2013) 
stellen voor om in integrale kindercentra 0-12 jaar te gaan werken met teams waarin 
hbo-opgeleide pedagogen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken, en 
elk met hun eigen expertise bijdragen aan het stimuleren van de sociaal-emotionele, 
motorische, cognitieve en creatieve ontwikkelingsgebieden en/of  behoeften van 
kinderen. In veel onderzoek is een positieve relatie gelegd tussen opleidingsniveau van 
de beroepskrachten en de kwaliteit van het pedagogische programma (Bennett, 2004; 
Early et al., 2007; Cassidy, Buell, Pugh-Hoese & Russell, 1995; O’Connor & McCartney, 
2007). Uit de onderzoeken komt echter ook naar voren dat een hoger opleidingsniveau 
alleen onvoldoende garantie lijkt te bieden voor de kwaliteit van het pedagogisch 
handelen of  positieve effecten op de ontwikkeling van de kinderen. 
Pleuss (2012) onderzocht de relatie tussen het werken met een observatieinstrument, 
kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen en het pedagogisch handelen van de 
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professionals. Met een training in het gebruik van het observatieinstrument “Ounce-
Scale” werd geprobeerd de beeldvorming van het kind bij de professional te verbeteren, 
en daarmee de responsiviteit naar het kind te vergroten. Er werd een duidelijke relatie 
gevonden tussen de kennis over de ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van het 
pedagogisch handelen. Daarnaast werd alleen een positief  effect gevonden van het 
gebruik van het observatie-instrument op de responsiviteit van de professional werkend 
in kindercentra. Eerder vonden Meisels en Beachy-Quick (in Meisels et al., 2010) dat 
het observatie instrument Ounce-Scale een positief  effect had op de toename van 
observatievaardigheden, op de kennis van de ontwikkeling van het kind, op inzicht in 
het curriculum van het programma, en op teambuilding. Deze resultaten wijzen er op 
dat het implementeren van een goed kindvolgsysteem de pedagogisch medewerkers 
kan ondersteunen bij het uitvoeren van de signaleringstaken, in het bijzonder bij het 
beoordelen wanneer zij zich echt zorgen moeten maken over de ontwikkeling van een 
kind.

Hiervoor zijn een aantal aandachtspunten beschreven voor het realiseren van 
pedagogische kwaliteit voor álle kinderen in kindercentra. Met behulp van deze 
aandachtspunten wordt vervolgens in paragraaf  2.3.2 het (ortho)pedagogisch-didactisch  
raamwerk GROEI voor het pedagogisch handelen van professionals geformuleerd. 
In GROEI wordt het pedagogisch handelen met behulp van een systematische en 
planmatige wijze ingebed in een breder systeem van educatie en zorg. Als werkmodel is 
hiervoor het primaire proces in kindercentra schematisch uitgewerkt. Dit schematische 
overzicht is in bijlage 1 opgenomen.

2.3.2 Het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk GRoEI
Verondersteld wordt dat de met het kindvolgsysteem verworven kennis de vaardigheden 
van de opvoeders versterkt om adequaat aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft, 
waardoor opvoedingscompetentie en self-efficacy (beeld van eigen bekwaamheid) 
toenemen. Wanneer de self-efficacy toeneemt, zal de handelingsverlegenheid worden 
voorkomen of  afnemen. Het beter kunnen aansluiten bij wat het kind nodig heeft zal 
een positieve invloed hebben op de interacties met het kind en de contacten met de 
ouders. De informatie uit het kindvolgsysteem wordt gebruikt voor het plannen van 
activiteiten, het aanbieden van materiaal en het kiezen van (interventie) strategieën. 
De verhoogde professionaliteit zal als effect hebben dat ontwikkelingsachterstand bij 
het overstappen naar het basisonderwijs wordt voorkomen of  beperkt. Vanuit het 
literatuuronderzoek zijn voor de met GROEI beoogde werkwijze vier samenhangende 
componenten gekozen, die in ieder programma te herkennen moeten zijn (Grisham-
Brown, Hemmeter & Pretti-Frontczak, 2009; Snow & Van Hemel, 2008):
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1. Perspectief en volgorde

Het educatief  programma biedt perspectief  en volgorde. Het perspectief  is het realiseren 
van schoolrijpheid, in de betekenis van voldoende toerusting om in groep 3 zonder 
ontwikkelingsachterstand aan het formele onderwijs te kunnen deelnemen. De inhouden 
omvatten de brede ontwikkeling van het jonge kind (de ontwikkelingsgebieden), 
waarvoor helder beschreven ontwikkelingsdoelen beschikbaar zijn. Voor het realiseren 
van de ontwikkelingsdoelen zijn ontwikkelingslijnen uitgewerkt, zodat de pedagogisch 
medewerkers kunnen inschatten wat kinderen in welke volgorde leren, en hoe die 
ontwikkeling met het aanbieden van activiteiten kan worden ondersteund.

2. Koppeling ontwikkelingsinformatie aan pedagogisch handelen

Het programma biedt handvatten voor de wijze waarop de ontwikkeling van de kinderen 
in de praktijk van het kindercentrum en het gezin kan worden beïnvloed via activiteiten 
en materialen.

3. Het borgen van de kwaliteit via een evaluatiesysteem

Het evaluatiesysteem heeft een procedure met bijbehorende instrumenten om 
systematisch en planmatig de kwaliteit van het kindercentrum in beeld te brengen. Met 
behulp van een kindvolgsysteem wordt het verloop van de ontwikkeling van de kinderen 
gevolgd.  Op vaste evaluatiemomenten in het jaar wordt met elkaar besproken in welke 
mate de beoogde doelen worden gehaald. Het instrument stuurt en structureert de 
observaties zodat de pedagogisch medewerker veranderingen in het verloop van de 
ontwikkeling van een kind kan waarnemen, beoordelen en vertalen naar het pedagogisch 
handelen in de volgende planningsperiode.

4. Samenwerking met vakspecialisten uit andere disciplines

Het educatief  programma maakt onderdeel uit van een breder systeem van 
gezondheidszorg, educatie, opvoedingsondersteuning en overige maatschappelijke 
hulpverlening, waarin ouders en pedagogisch medewerkers samenwerken. In het belang 
van de ontwikkeling van het kind kunnen zij een beroep doen op de expertise van 
andere vakspecialisten. De ontwikkeling van het jonge kind wordt daarin beschouwd 
als een doorgaande ontwikkelingslijn die begint op het moment van conceptie, en die 
doorloopt totdat het formele onderwijs kan beginnen. 

GROEI: de beoogde systematische planmatige werkwijze

Een systematische en planmatige werkwijze is nodig om de beoogde effectiviteit te 
realiseren. Het natuurlijke gedrag dat jonge kinderen in de groep laten zien wordt 
systematisch en planmatig geobserveerd met behulp van een bij deze werkwijze passend 
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kindvolgsysteem. Op deze wijze wordt de ontwikkeling gevolgd. Het evaluatiesysteem 
voor het beoordelen van de ontwikkeling van het kind sluit aan bij het primair 
proces in het kindercentrum, vanaf  het moment van aanmelding van een kind tot 
aan vertrek van het kind naar elders (Shapiro, 1987). In het primaire proces worden 
vier belangrijke beslissingsmomenten onderscheiden: aanmelding, plaatsing, evaluatie 
en multidisciplinaire samenwerking. Deze momenten worden door een ruit in het 
stroomschema van bijlage 1 weergegeven:

1. Aanmelding. Het inventariseren van achtergrondkenmerken en ondersteunings-
behoeften van ouders en kind bij aanmelding. Factoren als het opleidingsniveau van 
de ouders, bijzonderheden rondom de geboorte en gezondheid van het kind, de 
meertalige situatie en taalbehoeften van het kind en het gezin worden besproken; 

2. Plaatsing. De actualiteit van de ondersteuningsbehoeften van ouders en kind op het 
moment van de plaatsing in de groep wordt gecontroleerd;

3. Tussentijdse evaluatie. Op vaste evaluatiemomenten wordt beoordeeld in welke 
mate de ontwikkeling van het kind naar verwachting verloopt; hierover wordt met 
ouders gecommuniceerd;

4. Multidisciplinaire samenwerking. Het met andere vakdisciplines uitwisselen van 
informatie over de ontwikkeling en de voor de ontwikkeling van dit kind bevorderende 
factoren.  Dit geheel wordt het ontwikkelingsprofiel van het kind genoemd. De 
informatie wordt gedeeld met professionals die tegelijkertijd bij de zorg voor dit 
kind betrokken zijn, en met leerkrachten of  hulpverleners die een vervolgaanbod 
voor dit kind moeten realiseren. Dit wordt respectievelijk de horizontale en verticale 
doorgaande ontwikkelingslijn genoemd.

De kern van de beoogde systematische planmatige aanpak is het verbinden van informatie 
uit observaties met de beoogde opvoedingsdoelen en het pedagogisch handelen op zowel 
individueel als groepsniveau. Voor het organiseren van de systematische planmatige 
aanpak worden vier stappen onderscheiden (zie Figuur 2.1). Een kindvolgsysteem 
ondersteunt de informatieverzameling (observaties en overige documentatie), de 
beoordeling van de verzamelde documentatie, de communicatie, de besluitvorming 
en de pedagogische planning tijdens deze stappen. Wanneer ontwikkelingsrisico’s of  
opvoedingsproblemen aanwezig zijn participeren bij de besluitvorming over de best 
passende ondersteuning de ouders en alle bij het kind betrokken professionals.
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2.	Het	in	teamoverleg	plannen	
van	het	pedagogisch	handelen	
op	basis	van	de	in	stap	3	
geformuleerde	conclusies
voor	individuele	
kinderen	en	voor	
de	groep.
De	communicatie	
hierover	met	
ouders	en														
met	andere	
vakdisciplines

1.	Het	verzamelen	van	informatie	over
het	feitelijke	gedrag

van	de	kinderen

3.	Het	op	drie	
momenten	per	jaar	
evalueren	van	de	verzamelde	
feiten,	en	het	beoordelen	van	alle	
ontwikkelingsgebieden															
van	alle	geplaatste	kinderen.

2.	Het	vanuit																			
professionele	kennis														

direct	analyseren																										
van	en	reageren	op	

het	waargenomen	gedrag.

4.	Samenvatten,	
plannen	en	
communiceren

1.	Feiten	
verzamelen

2.	Analyseren	en	
reageren

4.	Evalueren	en	
beoordelen

Figuur 2.1 De observatiecyclus

Samenwerking met ouders en externe vakdisciplines

Wanneer de pedagogisch medewerkers risico’s of  opvoedingsproblemen constateren 
wordt in samenspraak met de ouders en waar nodig in samenspraak met andere 
(externe) vakdisciplines naar oplossingsrichtingen en handelingsalternatieven gezocht. 
Die handelingsalternatieven kunnen variëren. Het kan gaan om eenvoudige tips voor 
het omgaan met het kind of  het gericht aanbieden van specifieke activiteiten in een 
subgroep (differentiatie extra aandacht). Ook kan een meer specifieke of  meer intensieve 
aanpak-op-maat om opvoedingsproblemen te voorkomen of  verminderen nodig zijn. 
In die situatie kan de aanpak van het kind onderdeel uitmaken van een transdisciplinair 
zorgplan, waar ook andere (externe) vakspecialisten bij de uitvoering daarvan betrokken 
zijn. Er wordt in ieder geval externe consultatie mogelijk gemaakt wanneer de 
opvoedingsvragen de benodigde kennis, vaardigheden en/of  praktische ondersteuning 
om het kind een passend aanbod in het kindercentrum te bieden, de mogelijkheden van 
het kindercentrum te boven gaan (differentiatie zorg). In laatstgenoemde situatie dragen 
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externe vakdisciplines of  pedagogisch specialisten de eindverantwoordelijkheid voor 
het beoordelen wat er aanvullend op de gewone zorg in het kindercentrum nodig is om 
de kwaliteit van het totale zorgprogramma voor het kind te realiseren. De professionals 
en het management van het kindercentrum dragen samen de verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van de overeengekomen aanpak in het kindercentrum. De ouders zijn 
verantwoordelijk voor het realiseren van een goede opvoedingssituatie thuis. 

Het is nog onduidelijk hoe de aansluiting tussen de professionals in het kindercentrum 
en andere vakdisciplines in de toekomst het best kan worden georganiseerd. Stam 
en Doodkorte (2011) adviseren het kindercentrum te versterken met een ‘‘jeugd 
en gezinswerker’’. Er is nog geen uitwerking gegeven van de competenties die deze 
functionaris moet bezitten, en welke ondersteuningsvragen van de opvoeders hiermee 
beantwoord kunnen worden. Bij de start van het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat 
dit proces wordt ondersteund door de jeugdgezondheidszorg en een orthopedagoog 
(Shapiro, 1987). De orthopedagoog is de vakspecialist die het zorgsysteem binnen het 
programma van het kindercentrum bewaakt en vandaar uit ondersteuning biedt bij het 
voorkomen, verminderen en oplossen van opvoedingsproblemen. Het uitgangspunt 
bij deze interventie is het (optimaliseren van het) pedagogisch handelen, niet het 
opsporen van ontwikkelingsstoornissen of  beperkingen bij het kind. De vakspecialisten 
jeugdarts en sociaal verpleegkundige van de JGZ bieden een medisch perspectief  op de 
ontwikkeling en verzamelen vanuit dat specialisme op vaste momenten gegevens over 
de gezondheid en de ontwikkeling. Hiervoor wordt gewerkt met de Van Wiechenschaal 
(Laurent de Angulo, 2005). Doel van dit onderzoek is het volgen en beoordelen van 
de ontwikkeling van gezonde kinderen in de leeftijd van 0-4,5 jaar en het opsporen 
van milde tot matige afwijkingen in de ontwikkeling. Daarvoor zien zij het kind op 
12 vaste contactmomenten in de periode vanaf  de geboorte tot de leeftijd van vier 
jaar (Platform JGZ, 2003). De pedagogisch medewerkers in kindercentra zien de 
kinderen echter vaker en maken hen ook in groepssituaties mee. In een onderzoek naar 
de samenwerking tussen professionals van het consultatiebureau 0-4 jarige kinderen 
en van de peuterspeelzaal concludeert Groot (2006) dat de voorschoolse kindercentra 
en het consultatiebureau elkaar aanvullen als het er om gaat een nauwkeurig beeld te 
krijgen van de totale ontwikkeling van een kind. Die samenwerking zou beter worden 
ondersteund door in kindercentra meer gestandaardiseerde instrumenten te gebruiken 
om ontwikkelingsproblemen te signaleren. De JGZ in Fryslân heeft in een notitie 
uitgewerkt op welke manier de JGZ en voorschoolse kindercentra kunnen samenwerken 
(Thuiszorg Het Friese land 2006; Brouwer & Schuitemaker, 2011). Bovendien heeft 
de JGZ de taak om jonge risicokinderen toe te leiden naar een voorschools educatief  
programma. Om die besluitvorming te onderbouwen heeft het RIVM in opdracht 
van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een omgevingsanalyse laten 



gROEI: de beoogde implementatie

39

ontwikkelen (Postma, 2009). Dit hulpmiddel biedt een procedure voor het beoordelen 
van het taalaanbod Nederlands door de JGZ. De beoordeling van de professionals 
voor verwijzing naar een VVE programma is gebaseerd op een persoonlijke inschatting. 
Twee vragen worden in het beslissingsschema meegenomen: (1) “Wordt door de ouders 
voldoende Nederlands met het kind gesproken?”, en (2) “Is in het gezin sprake van een 
voldoende stimulerende taalomgeving?”. De JGZ speelt samen met de professionals 
in voorschoolse voorzieningen een belangrijke rol bij het voorkomen en beperken van 
ontwikkelingsachterstand. 
Een belangrijke randvoorwaarde voor de beoogde werkwijze is de beschikbaarheid 
van een kindvolgsysteem waarmee de brede ontwikkeling van alle jonge kinderen in de 
leeftijd van 0-6 jaar in een doorgaande ontwikkelingslijn kan worden gevolgd.

2.3.3 Een bruikbaar kindvolgsysteem
Een belangrijk deel van de pedagogische kwaliteit in kindercentra wordt bepaald door 
de interacties van de pedagogisch medewerkers met de kinderen (Early et al., 2007; 
Dowsett et al., 2007; Tavecchio, 2008; Tavecchio & Oostdam, 2013). Meerdere auteurs 
wijze er op dat het belangrijk is dat pedagogisch medewerkers tijdens deze interacties 
met de kinderen kunnen aansluiten op waar het kind in de ontwikkeling zit (Riksen-
Walraven, 2000; Tavecchio, 2002, 2008; Tavecchio & Oostdam, 2013). Hulpmiddelen 
helpen de professionals hier gericht aandacht aan te besteden en deze informatie te 
gebruiken voor het kiezen van strategieën en het plannen van activiteiten (Grisham-
Brown et al., 2009; Meisels et al., 2010; Pleuss, 2012).

In Nederland bestaan nog geen wettelijke voorschriften voor het gebruik van 
observatiesystemen in voorschoolse programma’s. In de meest gangbare VVE-methoden 
wordt wel het werken met instrumenten verondersteld. Het doel van dit onderzoek is 
het bieden van handvatten voor het volgen en beoordelen van de ontwikkeling, zodat 
professionals jonge kinderen een kwalitatief  goede pedagogische omgeving kunnen 
bieden. In de Verenigde Staten wordt door relevante netwerkorganisaties zoals de 
National Association for the Education of  Young Children (NAEYC), de National 
Association of  Early Childhood Specialists in State Departments of  Education (SDE) 
en de National Association for School Psychologists (NASP) - de beroepsorganisatie 
voor schoolpsychologen - al enige jaren gericht aandacht besteed aan de wijze waarop 
dit het best kan worden gestimuleerd en gerealiseerd (NAEYC & NAECS/SDE, 2003, 
2009; NAEYC, 2009; NASP, 2005). Voor het beoordelen van de ontwikkeling van jonge 
kinderen wordt daarom aangesloten bij die expertise. Instrumenten die worden ingezet 
voor jonge kinderen zouden tenminste moeten voldoen aan de volgende kenmerken 
(Bagnato et al, 2010; Epstein, Schweinhart, DeBruin-Parecki & Robin, 2004; NAEYC 
& NAECS/SDE, 2003, 2009; Neisworth & Bagnato, 2004):
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1. De vooruitgang in de ontwikkeling kan in een natuurlijke omgeving worden gevolgd; 
2. De beoordeling van de ontwikkeling is niet afhankelijk van momentopnamen;
3. De informatie kan worden verzameld door het gedrag van het kind tijdens het 

gewone dagelijkse functioneren te observeren; 
4. De resultaten laten zien wat het kind kan en wat het kind in de omgeving van het 

kindercentrum heeft geleerd;
5. De beoordeling met het instrument levert informatie op voor het pedagogisch 

handelen van de professional.

Bagnato et al., (2010) stellen extra eisen aan instrumenten wanneer ook kinderen met 
beperkingen, gedragsproblemen of  een ontwikkelingsachterstand het kindercentrum 
bezoeken, te weten: 

- Aanvaardbaarheid: het instrument meet sociaal relevante vaardigheden, die op een 
aanvaardbare wijze kunnen worden geïnventariseerd, en meet veranderingen in het 
gedrag die herkenbaar zijn voor de personen die met het kind omgaan; 

- Het instrument is authentiek: het instrument meet relevante functionele 
gedragingen van een kind, zoals die zich voordoen in de dagelijkse situatie thuis 
of  in het kindercentrum, en die nodig zijn om iets te bereiken. Observaties 
en andere hulpmiddelen voor het documenteren van het gedrag, zoals video-
opnamen, van alle bij het kind betrokken personen kunnen voor het realiseren 
van een goede beeldvorming worden gebruikt. Deze werkwijze wordt aangeduid 
als authentieke evaluatie (authentic assessment). Authentieke evaluatie verschilt van 
gestandaardiseerde evaluatie, waarvoor een jong kind voor het afnemen van een test 
uit de natuurlijke omgeving wordt gehaald, en binnen strikt omschreven testcondities 
moet laten zien wat het kan.

- Het instrument ondersteunt samenwerking tussen ouders en vakdisciplines. Het 
instrument stimuleert ouders en professionals om informatie aan te leveren voor het 
realiseren van een optimale beeldvorming van het kind. Vakjargon wordt vermeden. 
De vormgeving en informatieverzameling voor ouders zijn gebruiksvriendelijk, zodat 
zij gemakkelijk bij het proces betrokken kunnen worden. Het materiaal en de wijze 
waarop informatie wordt verzameld passen bij de waarden en leefomstandigheden 
van de ouders.

- Bewijs. Het materiaal moet aansluiten bij de normen en werkwijze van de beroepsgroep.  
Standaardisatie houdt in dat de procedure waarmee de ontwikkelingsinformatie 
bij het kind wordt verzameld, overeenkomt met de procedure die hiervoor is 
ontwikkeld. Indien normen van het instrument worden gebruikt voor een kind met 
een verstandelijke beperking, dan moeten er ook specifieke normen beschikbaar 
zijn voor die groep, zodat daarmee vergeleken kan worden. Er moeten daarnaast 
resultaten uit studies beschikbaar zijn met betrekking tot het gebruik van de 
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instrumenten voor doelen als indicatiestelling, het plannen van interventies, het 
meten van resultaten en het verantwoorden van resultaten (accountability);

- De evaluatie van de ontwikkeling (assessment) geschiedt vanuit een brede invalshoek 
(meerdere factoren). De methode voor het verkrijgen van gegevens ondersteunt het 
verzamelen van gedragsinformatie uit verschillende omgevingen; stelt betrokkenen 
in staat informatie te combineren. Meerdere technieken voor het verzamelen van 
informatie worden gecombineerd. En het materiaal kan op verschillende momenten 
over een langere periode worden gebruikt, zodat vooruitgang in beeld kan worden 
gebracht.

- Het instrument is voldoende sensitief. Ook een kleine vooruitgang in het functioneren 
kan worden gemeten.

- Universeel. Het materiaal kan - eventueel met kleine aanpassingen - voor alle 
kinderen gebruikt worden. Het gaat erom dat gekeken wordt naar functioneel gedrag 
dat relevant is voor alle kinderen, zonder te kijken naar specifieke kenmerken in het 
gedrag die ‘normale’ kinderen onderscheiden van kinderen met een beperking.

- Bruikbaarheid. De informatie die wordt verzameld moet relevant zijn voor het 
handelen van betrokkenen.

- Een belangrijk criterium voor het onderzoek was de technische kwaliteit van het 
instrument. Is het voldoende betrouwbaar en valide voor het doel waarvoor het 
wordt ingezet binnen het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI? Tevens 
wordt de voorkeur gegeven aan een instrument dat de ontwikkelingslijn van 0-6 jaar 
in beeld brengt, zodat in een verticale groep de ontwikkeling van alle kinderen met 
hetzelfde instrument gevolgd kan worden, en een doorgaande ontwikkelingslijn in 
de voor-en vroegschoolse fase beschikbaar is.

2.3.4 De keuze voor GOLD™
Met behulp van Eric, Picarta en Google is gezocht naar Nederlandstalige instrumenten 
(Kok, 2009; Kok, Oenema-Mostert, Bijlsma-Smoorenburg & Minnaert, 2010). Eerst 
is gezocht is met de databases Eric en Picarta. Als tijdsvak is de periode 1993-2009 
aangehouden. De volgende zoektermen zijn gebruikt: voorschools, kinderopvang, 
baby, dreumes, peuter, preschool, daycare, baby, infant, toddler, kindvolgsysteem, 
ontwikkelingsstimulering, stimuleringsprogramma, ontwikkelingsprogramma, 
onderwijsachterstanden, onderwijsachterstandenbeleid, achterstandsbestrijding, voor- 
en vroegschoolse educatie, educatieve programma’s, jeugdinterventies, centrumgerichte 
programma’s, effectieve interventies, evaluatie onderzoek, VVE-programma’s, early 
childhood education, preschool program, preschool education, educational research, 
program evaluation, special needs, curriculum based assessment, alternative assessment, 
authentic assessment, early intervention, functional assessment.  Daarnaast is op 
internet gezocht. Geraadpleegd zijn de websites van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), 
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Expertisecentrum EC03, het SCO Kohnstamminstituut, en de de websites van het Cito, 
waaronder de website ToetsWijzer in Kennisnet (Bijlsma, 2008). Bovendien is gezocht 
op de site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Literatuurverwijzingen in boeken en artikelen 
die relevant leken te zijn voor het verkrijgen van informatie over kindvolgsystemen zijn 
gebruikt om op internet verder te zoeken met behulp van de zoekmachine Google. 

De zoektocht leverde geen bij de criteria passende Nederlandstalige instrumenten op. 
Wel werd een veelbelovend Amerikaans instrument aangetroffen: het Developmental 
Continuum (Dodge, 2002; Dombro, Colker & Dodge, 2006). Het Developmental 
Continuum bestaat echter uit twee aparte instrumenten voor 0-2 jarigen en 3-6 jarigen 
en is bovendien inhoudelijk gebonden aan het Creative Curriculum. Deze instrumenten 
zijn wetenschappelijk onderzocht (Cohen & Capizzano, 2006; Lambert, 2007). De 
uitgever van het ‘Developmental Continuum’, Teaching Strategies®, laat in maart 2008 
weten het Developmental Continuüm te gaan verbeteren. Het wordt een programma 
onafhankelijk observatiesysteem met een ontwikkelingslijn voor de chronologische 
leeftijd van 0-6 jaar (start groep 3). Het systeem zal GOLD™ gaan heten (Heroman, 
Burts, Berke & Bickart, 2009). In het observatie-instrument zullen vaardigheden 
worden opgenomen die nodig zijn om een succesvolle start te kunnen maken met 
het formele onderwijs. De voor dit instrument gemaakte inhoudelijke keuzes zullen 
wetenschappelijk worden onderbouwd. De ontwikkelaars zijn bereid het nieuw te 
ontwikkelen instrument GOLD voor het onderzoek in Nederland ter beschikking 
te stellen. Verwacht wordt dat de beoogde inhoud en vormgeving van GOLD goed 
kan aansluiten bij de kenmerken die hierboven voor instrumenten in kindercentra zijn 
geformuleerd. Verder wordt verwacht dat het vertalen en aanpassen van GOLD aan 
de Nederlandstalige situatie met de beschikbare tijd en middelen meer kans op goede 
wetenschappelijke onderzoeksresultaten biedt, dan het zelf  ontwikkelen van een nieuw 
instrument of  het aanpassen van bestaande instrumenten. 
Het instrument GOLD wordt kort beschreven in hoofdstuk 4. Een belangrijke rol 
bij de keuze voor GOLD speelden de recensies van Bagnato, Neisworth, en Munson 
(1997), en de goede onderzoeksresultaten op de twee eerdere instrumenten binnen 
het Developmental Continuum van Teaching Strategies® (Lambert, 2003; Lambert & 
Capizzano, 2007). In welke mate zijn de resultaten verkregen met deze instrumenten 
vergelijkbaar? In een eerste studie waarin het Developmental Continuum 0-2 (Dombro, 
et al., 2006) werd vergeleken met GOLD wordt geconcludeerd dat het met beide 
instrumenten mogelijk is om kinderen op basis van ontwikkelingsniveau van elkaar te 
onderscheiden, maar dat het nieuwe instrument GOLD nog iets gevoeliger is voor 
kleine verschillen tussen kinderen dan het Developmental Continuum 0-2 (Kim & 
Smith, 2010). 
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Instrumenten hebben specifieke gebruiksdoelen. Zij zijn ontwikkeld om een bepaalde 
vraag te analyseren. Soms blijft het nodig om naast een instrument dat is ontwikkeld 
om de ontwikkeling te volgen ook andere instrumenten in te zetten om een goed 
beeld te krijgen van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind (Grisham-Brown et 
al, 2009). In die situaties zou binnen GROEI voor interventiedoelen aanvullend op 
GOLD bijvoorbeeld gewerkt kunnen worden met de vaardighedenlijst van het Portage-
programma (Hoekstra, 2012).

2.4 De beoogde implementatie ten behoeve van het onderzoek 
In paragraaf  2.3 is de onderbouwing van en zijn de handvatten binnen het (ortho)
pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI geformuleerd. Voor het realiseren van 
een kwalitatief  goede pedagogische aanpak zijn aanvullend op de huidige wet- en 
regelgeving een aantal aandachtspunten  in GROEI opgenomen, zijn de stappen 
voor het systematisch en planmatig werken beschreven en is de keuze voor het 
kindvolgsysteem GOLD onderbouwd. Om GOLD ook in Nederland te kunnen 
gebruiken is de Nederlandstalige versie GOLD™ -NL ontwikkeld. De eerste stap na 
het ontwikkelen van GOLD™-NL is het onderzoek naar de mate waarin GOLD™-
NL bruikbaar is binnen GROEI. Daarbij is de aandacht zowel gericht op de praktische 
bruikbaarheid, als op de psychometrische kwaliteit van deze versie van GOLD. Drie 
organisaties hebben zich bereid getoond om in de periode najaar 2010-juni 2011 met 
GOLD te werken zodat gegevens voor dit onderzoek kunnen worden verzameld. In het 
onderzoek worden zowel de psychometrische kwaliteit, als de praktische bruikbaarheid 
in beeld gebracht. 
Om de bruikbaarheid van GOLD te kunnen onderzoeken moeten de pedagogisch 
medewerkers eerst worden getraind in het werken met dit instrument. Na de training 
moeten zij in staat zijn om met behulp van GOLD de ontwikkeling van de kinderen te 
observeren, registreren, volgen en beoordelen. Waar nodig moeten zij in afstemming 
met de ouders stappen kunnen ondernemen om opvoedingsproblemen te voorkomen 
of  te verminderen. Concreet betekent dit dat zij:

1. met behulp van informatie van ouders met het formulier ‘meertaligheid’ in GOLD 
beoordelen in welke mate de kinderen meertalig zijn;

2. het gedrag van de kinderen gedurende de onderzoeksperiode longitudinaal op de 
met GOLD beoogde ontwikkelingslijnen observeren;

3. op drie evaluatiemomenten (in afstemming met de collega’s) beoordelen in welke mate 
de ontwikkeling van de kinderen verloopt zoals binnen de zes ontwikkelingsgebieden 
van GOLD wordt verwacht;

4. de beoordeling van het functioneren van de individuele kinderen met informatie uit 
GOLD met ouders bespreken;
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5. ondersteund door de informatie die met GOLD is verzameld een afweging maken 
van de factoren in de opvoedingssituatie thuis en in het kindercentrum, die de 
ontwikkeling van het kind in de richting van de beoogde doelen bevorderen en in de 
weg staan;

6. beoordelen of  er aanvullende expertise nodig is om vast te stellen welke factoren 
er toe (kunnen) leiden dat met het pedagogisch handelen in het kindercentrum de 
beoogde ontwikkelingsdoelen in GOLD in (on)voldoende mate worden bereikt;

7. op drie evaluatiemomenten met collega’s afstemmen om tot een planning te komen 
van de (aanpassing van) pedagogische activiteiten die nodig zijn om in de komende 
planningsperiode zowel de individuele kinderen als de hele groep een passend 
pedagogisch aanbod te doen.

Met de betrokken voorschoolse kindercentra zijn voorafgaand aan de feitelijke 
implementatie van GOLD voor het onderzoek twee afspraken gemaakt. De realisering 
van deze afspraken wordt gezien als randvoorwaarde voor het succes van het project.
1. De ontwikkeling van de kinderen die met toestemming van de ouders in het 

onderzoek betrokken zijn wordt met GOLD in de periode september 2010-juni 
2011 gedurende drie planningsperioden op alle ontwikkelingsgebieden gevolgd en 
beoordeeld. Dit is voor de kindercentra één evaluatieperiode meer dan gebruikelijk is. 
Bovendien is gevraagd de ontwikkeling in de gebieden gecijferdheid en geletterdheid 
voor álle kinderen jonger dan 3 jaar ook te registreren, omdat deze gegevens voor 
het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD nodig zijn.

2. Wanneer in het kindercentrum sprake is van zorg over de ontwikkeling van in de 
groep geplaatste kinderen, worden daarvoor de reguliere contacten in het netwerk 
van de kindercentra gebruikt. De voor het project gemaakte afspraken met de JGZ 
worden voor de kinderdagverblijven ook gerekend tot de reguliere netwerkcontacten. 

Voor het realiseren van de samenwerking met externe vakdisciplines zijn afspraken 
gemaakt met de Friese organisaties voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ), later opgegaan 
in GGD Fryslân, en in het verlengde daarvan met het team Integrale Vroeghulp (IVH). 
De drie organisaties voor de JGZ en het samenwerkingsverband Integrale Vroeghulp 
hebben daartoe voorafgaand aan het onderzoek een intentieverklaring ondertekend. 
De JGZ heeft toegezegd er voor te zorgen dat aan iedere voorschoolse locatie een 
contactpersoon van het lokale CB-team wordt gekoppeld. De teams IVH zullen in het 
verlengde van de JGZ beschikbaar zijn om te ondersteunen bij complexere vragen. 
Voor zowel de JGZ als de Friese teams Integrale Vroeghulp zijn meerdere vakdisciplines 
werkzaam. Vanuit het project ‘GROEI’ zelf  wordt voor de implementatie van de 
beoogde werkwijze GROEI op consultatieve basis aanvullende orthopedagogische 
ondersteuning toegevoegd, met een maximum van 1 dag per maand per kindercentrum. 



gROEI: de beoogde implementatie

45

Met de in hoofdstuk 1 geformuleerde centrale vraagstelling is verkend hoe GROEI 
het pedagogisch handelen van professionals in voorschoolse voorzieningen kan 
versterken zodat handelingsverlegenheid en opvoedingsproblemen worden voorkomen 
of  beperkt. In dit hoofdstuk is de pedagogische kwaliteit in kindercentra beschreven 
en is de in GROEI beoogde systematische en planmatige werkwijze met GOLD 
toegelicht. De bruikbaarheid van GOLD™-NL binnen GROEI wordt bepaald door de 
psychometrische kwaliteit van GOLD en de mate waarin het instrument ook praktisch 
toepasbaar is. Door gedurende drie planningsperioden met GOLD te werken wordt 
onderzocht of  de pedagogisch medewerkers in staat zijn om GOLD toe te passen 
zoals is bedoeld, en hoe de pedagogisch medewerkers de praktische bruikbaarheid van 
GOLD ervaren. De pedagogisch medewerkers zullen het werk moeten uitvoeren. Het 
was dan ook van belang dat het onderzoek voldoende ruimte zou bieden voor het 
verzamelen van informatie over hoe zij deze werkwijze beleven. 
Daarnaast was de pilot bedoeld om vanuit de praktijk zicht te krijgen op factoren die 
het draagvlak voor een succesvolle implementatie van de beoogde werkwijze kunnen 
bevorderen. Daarvoor was het nodig om behalve de professionals ook het management 
van de kindercentra, de ketenpartners en de bij de kindercentra betrokken lokale 
overheden bij het onderzoek te betrekken. De wijze waarop dit onderzoek is opgezet 
wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.
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3
METHODE 

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze antwoord is gezocht op de vraag hoe het 
pedagogisch handelen van professionaliteit van voorschoolse voorzieningen door de 
implementatie van GROEI kan worden versterkt. In paragraaf  3.1 wordt toegelicht hoe 
de centrale onderzoeksvraag leidt tot een onderzoeksopzet waarin aan de hand van drie 
onderzoeksvragen zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden worden 
toegepast. Na het beschrijven van de wijze waarop als eerste stap de deelnemers voor 
het onderzoek zijn geworven (3.2) volgt per onderzoeksvraag de procedure voor het tot 
stand komen van de betrokken onderzoeksgroep(en), de gehanteerde instrumenten, de 
procedure en het design voor het verzamelen van de gegevens, en de wijze waarop de 
data zijn geanalyseerd. 

3.1 De opzet van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het verkennen van de wijze waarop de implementatie 
van het (ortho) pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI het professionele handelen 
van voorschoolse professionals kan versterken (hoofdstuk 1). De hoofdvraag voor dit 
onderzoek is geformuleerd als:

“Hoe kan het (ortho)pedagogisch didactisch raamwerk GROEI het pedagogisch handelen 
van professionals in voorschoolse voorzieningen versterken zodat handelingsverlegenheid en 
opvoedingsproblemen bij de intrede in het basisonderwijs worden voorkomen of  beperkt?”

Het beschreven pedagogisch raamwerk ‘GROEI’ veronderstelt dat de professionals 
systematisch planmatig werken, ondersteund door informatie die met behulp van 
een goed kindvolgsysteem over de ontwikkeling van de aan hun zorg toevertrouwde 
kinderen wordt verzameld (Grisham-Brown et al., 2009; Snow & Van Hemel, 2008). 
Een goed kindvolgsysteem is wetenschappelijk onderbouwd, de betrouwbaarheid en 
validiteit van die instrumenten zijn onderzocht (Snow & Van Hemel, 2008). Op basis 
van deze gegevens kan beter worden onderbouwd wat -gezien de gebruiksdoelen van 
het instrument- de bruikbaarheid van de door pm’ers gerealiseerde beoordelingen van 
de ontwikkeling van jonge kinderen voor het pedagogisch handelen is (Bakeman & 
Gottman, 1997; Meisels et al., 2010). Voor de in ‘GROEI’ beoogde werkwijze is gekozen 
voor het observatiesysteem GOLD™-NL (hoofdstuk 4). GOLD™-NL (GOLD) is een 
nieuw vertaald kindvolgsysteem, waarvoor nog geen Nederlandse onderzoeksgegevens 
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bekend zijn. Het is daarom van belang om als eerste stap informatie te verzamelen over 
de psychometrische kwaliteit van GOLD. 

De kwaliteit van de met GOLD verzamelde kindgegevens wordt niet alleen 
bepaald door kenmerken van het instrument zelf, maar kan ook worden beïnvloed 
door de wijze waarop het instrument door professionals wordt gebruikt (Bakeman 
& Gottman, 1997; Driessen, 2012). Uit implementatieonderzoek komt naar voren 
dat diverse factoren bij de professionals, in de organisatie en in de sociaal-politieke 
context, de feitelijke toepassing van een nieuwe werkwijze door de professionals 
kunnen beïnvloeden (Fleuren, Wiefferink & Paulussen, 2010; Flokstra, 2011, Driessen, 
2012; Hauser-Cram, Erickson Warfield, Upshur, & Weisner, 2006, OECD, 2012). De 
professionals zullen met GOLD moeten kunnen en willen werken. De implementatie 
van nieuwe werkwijzen kan door diverse factoren worden beïnvloed, zoals kenmerken 
van het instrument zelf, organisatiefactoren en factoren in de sociaal-politieke context 
waarbinnen deze organisaties werken. Verkenning van de invloed van deze en andere 
nog onbekende factoren is in eerste instantie nodig om de resultaten van het onderzoek 
naar hoe bruikbaar GOLD is voor het versterken van het pedagogisch handelen beter 
te kunnen interpreteren, maar ook om te beoordelen wat er nodig is om ‘GROEI’ in 
de toekomst succesvol te implementeren (Tavecchio & Gerrebrands, 2012). Verschuren 
(2009) noemt dit in navolging van Van de Vall de “implementaire validiteit” van het 
onderzoek (p. 26).

Onderzoeksvragen

In de tweede fase van het onderzoek staat de bruikbaarheid van het instrument GOLD 
voor de professionals binnen GROEI centraal. GROEI veronderstelt een systematische 
en planmatige aanpak. In deze aanpak wordt de aandacht voor het gewone opvoeden 
gecombineerd met het inzetten van vakspecifieke aandacht, zodat ingespeeld kan worden 
op specifieke didactische en zorgbehoeften van de kinderen. Voor het beantwoorden van 
de mate waarin GOLD bruikbaar is binnen het (ortho)pedagogisch raamwerk GROEI 
zijn twee aandachtspunten geformuleerd. Uiteindelijk gaat het om de wijze waarop de 
pm’ers GOLD binnen GROEI gebruiken om tot een beoordeling te komen van het 
niveau en de ontwikkeling van kinderen, zodat pedagogisch medewerkers een passend 
pedagogisch aanbod kunnen realiseren. De bruikbaarheid van deze beoordeling kan 
echter beter worden geïnterpreteerd, wanneer de psychometrische eigenschappen van 
het instrument bekend zijn. Daarnaast wordt de wijze waarop pm’ers de met GROEI 
beoogde effectiviteit kunnen realiseren beïnvloed door factoren in de omgeving van de 
pm’ers. Vanuit deze context zijn voor drie onderzoeksvragen geformuleerd:

1. In welke mate is GOLD praktisch bruikbaar binnen het (porto-)pedagogisch-didactisch 
raamwerk GROEI?
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2. In welke mate is GOLD valide en betrouwbaar?

3. In welke mate is bij kindercentra en hun ketenpartners draagvlak te vinden voor een bredere 
implementatie van GROEI?

Aan het einde van deze paragraaf  wordt de fasering van de onderzoeksactiviteiten in 
Tabel 3.1 weergegeven. Gedurende drie planningsperioden observeerden de pedagogisch 
medewerkers met GOLD. De drie planningsperioden werden afgesloten met een 
evaluatiemoment. Tijdens de drie evaluatiemomenten vond de definitieve beoordeling 
van de ontwikkeling van de kinderen plaats (GOLD1/O1, GOLD2/O2, GOLD3/O3), 
waarna deze registraties door de onderzoeker werden verzameld. Om de psychometrische 
eigenschappen van GOLD te beoordelen zijn kwantitatieve gegevens nodig (vraag 
2). Door pm’ers met GOLD1 verzamelde kindgegevens werden gebruikt voor het 
beoordelen van de interne consistentie, de concurrente validiteit en het verkennen van 
de constructvaliditeit. Voor het onderzoeken van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
(IBB) werden aan de hand van video-opnamen met GOLD bij pm’ers en studenten 
observatiegegevens verzameld (GOLD Video-opname). De concurrente validiteit is 
bepaald met de Bayley-III (Bayley1) en de Vineland Screener 0-6 (Vineland1). Daarnaast 
zijn gegevens vanuit het werkveld nodig die meer inzicht bieden in hoe de professionals 
met GOLD binnen GROEI werken, hoe de pm’ers zelf  de bruikbaarheid van GOLD 
ervaren (vraag 1) en in welke mate draagvlak aanwezig is voor het breder implementeren 
van GROEI (vraag 3). In de implementatieliteratuur komt in het kader van het gebruik 
van nieuwe werkwijzen naar voren dat de professionals in de praktijk met GOLD 
moeten kunnen en willen werken (Fleuren et al., 2010; Driessen, 2012). Over de factoren 
die in de praktijk een juiste toepassing van GOLD binnen GROEI beïnvloeden was 
echter nog geen specifieke informatie beschikbaar. Bij de informatieverzameling is het 
daarom belangrijk open te staan voor nieuwe informatie. Voor het verzamelen van 
dit soort gegevens zijn kwalitatieve methoden beter geschikt (Cozby, 2005; Creswell, 
2009; Kerlinger & Lee, 2000; Yin, 2009). Voor het onderzoeken van de praktische 
bruikbaarheid wordt door de onderzoeker verzamelde informatie over het gedrag van 
de pm’ers gecombineerd met informatie en ervaringen die de pm’ers zelf  verstrekken. 
Het kunnen werken met GOLD werd gemeten met een schriftelijke kenniscontrole, 
met het inspecteren van de portfolio’s GOLD, met het bepalen van de volledigheid van 
de via GOLD aan de onderzoeker overgedragen kindregistraties (portfolio’s GOLD). 
Daarnaast zijn de pm’ers op verschillende momenten schriftelijke vragen en stellingen 
voorgelegd over de mate waarin zij zich voldoende toegerust voelen, en hoe zij in de 
praktijk hebben gewerkt. Het effect van de nieuwe werkwijze op het uitvoeren van 
de signaleringsfunctie is verkend door te kijken naar het verschil tussen het aantal 
pm’ers dat rapporteert een zorgkind in de groep te hebben, en behoefte te hebben aan 
ondersteuning bij de begeleiding van deze zorgkinderen. Het willen werken met GOLD 
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is vooral gemeten door pm’ers met vragenlijsten te vragen naar hun mening over en 
hun ervaringen met de bruikbaarheid van GOLD. Deze informatie over de mate waarin 
pm’ers op de beoogde manier willen en kunnen werken met GOLD is aangevuld met 
observaties en documentatie, die zijn verzameld tijdens bezoeken van de onderzoeker 
aan de kindercentra. 

Met de derde vraag werd de inhoud van het onderzoek verbreed naar de implementatie 
van het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI. Voor het beantwoorden van 
de derde onderzoeksvraag is informatie van de ketenpartners en vanuit beleid nodig. 
Na het afsluiten van de tweede onderzoeksfase, werd met behulp van focusgroepen 
gezocht naar factoren die het draagvlak voor de implementatie van GROEI bevorderen 
of  belemmeren (vraag 3). Aan de focusgroep werd deelgenomen door professionals 
en managers uit de kindercentra, het onderwijs, zorgorganisaties, alsmede bij 
beleidsambtenaren uit de drie betrokken gemeenten. Volgens Pollet en Develtere 
(2004) spelen bij het meetbaar maken van het begrip “draagvlak” meerdere dimensies 
een rol. Het gaat om factoren zoals kennis, houding en gedrag. De operationalisering 
van “gedrag” wordt door die auteurs beperkt tot de waarneembare acties. Vanuit dat 
perspectief  zegt informatie over hoe de professionals zich in de praktijk zeggen te 
verhouden tot en hoe zij feitelijk omgaan met GOLD (vraag 1) ook iets over het 
draagvlak bij de professionals voor een bredere implementatie van GROEI (vraag 3). 

De gekozen fasering was een aandachtspunt binnen dit onderzoek (zie ook Snow 
& Van Hemel, 2008). Het onderzoek was gericht op nieuw materiaal waarover nog 
weinig informatie uit eerder onderzoek beschikbaar is. Activiteiten die gericht zijn op 
de ontwikkeling van GOLD™-NL, de implementatie van GOLD in de pilotlocaties en 
onderzoeksactiviteiten voor het onderzoeken van de bruikbaarheid van GOLD lopen 
daardoor tijdens het onderzoeksproces parallel. Op het moment dat de training ten 
behoeve van het onderzoek naar de bruikbaarheid van GOLD op de onderzoekslocaties 
startte, was de ontwikkeling van het instrument was nog niet helemaal afgerond. 
Eigenschappen van het instrument beïnvloeden de implementatie voor het onderzoek, 
en andersom kunnen ervaringen en belevingen van gebruikers tijdens de training en het 
gebruik van het instrument in de kindercentra leiden tot verbeteringen in het instrument 
of  het bijbehorende materiaal.

In het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid en de psychometrische kwaliteit van 
GOLD werden zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden gebruikt. De prioriteit in 
de tweede fase van het onderzoek lag bij het adequaat uitvoeren van de kwantitatieve 
methoden die nodig waren om de psychometrische kwaliteit van GOLD te bepalen. 
In de derde fase van het onderzoek lag het accent op het verzamelen van kwalitatieve 
gegevens die nodig waren voor het verkennen van het draagvlak voor een bredere 
implementatie van GROEI. Door het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve 
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onderzoeksmethoden ontstaat een beter beeld van de factoren die het succes van de 
implementatie kunnen bevorderen. Deze combinatie van methoden wordt ‘mixed 
methods onderzoek’ genoemd (Creswell, 2009; Hauser-Cram, et al., 2006; Kerlinger & 
Lee, 2000; Van Loon, Van der Meulen en Minnaert, 2011). 
Alvorens de methoden per onderzoeksvraag te bespreken wordt in Tabel 3.1 een 
overzicht gegeven van de onderzoeksvragen, de daarbij behorende onderzoeksgroepen 
en gegevensbronnen.

Tabel 3.1  Overzicht onderzoeksvragen, onderzoeksgroepen en instrumenten

Onderzoeksvragen Onderzoeksgroep Gegevensbronnen

1 In welke mate is GOLD praktisch 
bruikbaar binnen het (ortho)pedagogisch 
didactisch   raamwerk GROEI?

Pm’ers Kenniscontrole 
gOLD1, gOLD2, gOLD3.
Formulier groepsoverzicht pm’ers
Zorgformulier pm’ers
Vragenlijsten 
Formulier moeilijke doelen 
Aantekeningen en documentatie uit 
participerende observatie 

2 In welke mate is gOLD valide en 
betrouwbaar?

Kinderen

Pm’ers
Studenten

gOLD1,
Bayley1, 
Vineland1, 
GOLD (Video-opnames)

3 In welke mate is bij kindercentra en hun 
ketenpartners draagvlak te vinden voor 
een bredere implementatie van GROEI?

Pm’ers 
IB ‘er 
Zorgprofessionals

Managers kindercentra, 
onderwijs en zorg
Beleidsambtenaren

Focusgroepen 1 en 2

Focusgroep 3

In Tabel 3.2 wordt voor de lezer een praktisch overzicht gegeven van de fasering in 
het onderzoek, de daarin uitgevoerde onderzoeksactiviteiten, en de daarbij betrokken 
onderzoeksgroepen. In de paragrafen 3.3–3.5 worden per onderzoeksvraag de 
onderzoeksgroep(en) en gebruikte methoden beschreven. De algemene werving voor 
het onderzoek wordt beschreven in paragraaf  3.2. 
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Tabel 3.2 Fasering in het onderzoek

Onderzoeksgroep Fase 1
Ontwikkeling 
GOLD

Fase 2
Implementatie 
GOLD

Observeren en 
beoordelen met GOLD

Fase 3
Draagvlak meting 
GRoEI

Vertalen en 
aanpassen

Training Ondersteuningsbezoeken 
en evaluatiemomenten

Focusgroep-
gesprekken

Febr.’12
Aug. ’08 - sept.’10 Mrt’10 - sept’10 Sept.’10 - 

nov.’11;

Pedagogisch 
medewerkers

IBB O1-O2; 
Beleving VL1
Kenniscontrole
Huiswerk gOLD

Beleving VL2, VL3
gerapporteerde  
werkwijze   VL3
Formulier moeilijke doelen
Inspectie GOLD O1, O2, O3.

Kinderen O1 O2 O3

Professionals
Managers
Beleidsambtenaren

Focusgroep1 en 2;
Focusgroep 3

IBB: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gOLD op basis van videofragmenten
VL: Vragenlijst pedagogisch medewerkers
O:  Dataverzameling GOLD1, GOLD2, GOLD3; Bayley1, en Vineland1 

De wijze waarop GOLD™-NL tot stand kwam wordt in hoofdstuk 4 beschreven. De 
onderzoeksactiviteiten uit fase 2 en fase 3 worden daarna geordend naar onderzoeksvraag 
toegelicht. 

3.2 De werving voor deelname aan het onderzoek
De resultaten uit een onderzoek naar de uitvoering van de signaleringsfunctie in de 
kinderopvang heeft geleid tot het initiatief  voor dit project (Bijlsma-Smoorenburg, 
2006). De gemeenten zijn in 2007 via de ambtenaren jeugd en kinderopvang benaderd 
met de vraag of  zij bereid waren om mee te werken aan het onderzoek. Er werd 
een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor organisaties en gemeenten die 
geïnformeerd wilden worden over het onderzoek. Alle gemeenten is gevraagd om een 
intentieverklaring te ondertekenen. Vijf  gemeenten hebben de intentieverklaring voor 
het aanvragen van subsidie getekend. Voor het onderzoek zijn binnen deze gemeenten 
de organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk benaderd met de vraag of  zij 
bereid zijn om in het onderzoek te participeren. Organisaties uit drie gemeenten hebben 
daar positief  op gereageerd en hebben zelf  ook een intentieverklaring ondertekend. 
Bovendien tekenden de managers van de uitvoeringsorganisaties voor de JGZ en het 
samenwerkingsverband VTO-Integrale Vroeghulp een intentieverklaring.

Voor de uitvoering van het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD 
werd gestreefd naar een onderzoeksgroep van tenminste 60 kinderen. De keuze voor 
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dit aantal was vooral pragmatisch: er moest sprake zijn van een redelijke omvang, met 
kansen op het aanwezig zijn van zorgkinderen in de groep. Verder moest het onderzoek 
in tijd haalbaar zijn. De managers van de kindercentra schatten bij de voorbereidingen 
voor het onderzoek in dat daarvoor drie groepen kinderen nodig zouden zijn. De 
praktische bruikbaarheid van GOLD zou tegelijkertijd worden onderzocht via de 
pedagogisch medewerkers die op deze groepen de ontwikkeling van de kinderen met 
GOLD zouden gaan volgen. Het onderzoek is afgesloten met focusgroepen. Voor 
deelname aan deze focusgroepen zijn de managers van de vier betrokken kindercentra 
per e-mail en telefonisch benaderd. Gevraagd is te participeren in de focusgroep voor 
managers en beleidsmakers, en een vertegenwoordiging van hun professionals te laten 
deelnemen aan de focusgroep voor professionals. Daarnaast zijn de managers van de 
voor kindercentra relevante ketenpartners op dezelfde manier benaderd en zijn de 
betrokken ambtenaren van de gemeenten uitgenodigd. 

Uiteindelijk hebben drie kindercentra uit drie gemeenten in Fryslân geparticipeerd in het 
onderzoek naar de bruikbaarheid van GOLD binnen GROEI (KC1, KC2, en KC3). Het 
betreft twee organisaties voor kinderdagopvang en een peuterspeelzaal. Daarnaast was 
één kindercentrum alleen betrokken bij het ontwikkelproces (KC4). Het management 
van deze kinderopvangorganisatie besloot aan het eind van de ontwikkelfase niet aan het 
onderzoek deel te nemen. Voordat tot implementatie van een nieuw kindvolgsysteem 
zou worden besloten, wilde het management eerst in een werkgroep organisatiebreed de 
ervaringen en wensen van de pm’ers gaan verkennen.  Dit kindercentrum participeerde 
wel weer in de focusgroepen. 
Pedagogisch medewerkers uit dit kindercentrum vroegen zich af  of  pm’ers die met 
een pw3- of  pw4-opleiding van de opleiding komen wel met GOLD zouden kunnen 
werken. Deze vraag leidde ertoe dat contact werd opgenomen met twee ROC’s. Met deze 
ROC’s werd afgesproken in een beperkt aantal workshops te verkennen in welke mate 
studenten met het instrument kunnen werken. De docenten van de opleiding hebben 
dit onderzoek kunnen inpassen in gastlessen, en hebben studenten gevraagd om in het 
kader van dit onderzoek aan deze gastlessen te participeren. De verzamelde gegevens 
zijn gebruikt in het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD. De hier 
beschreven onderzoeksgroepen zijn in de paragrafen 3.3 en 3.4 per onderzoeksvraag 
specifieker uitgewerkt.

Nu opzet en deelnemers van het onderzoek in hoofdlijnen zijn beschreven, kunnen 
in de volgende paragrafen de methoden worden beschreven waarmee de drie 
onderzoeksvragen zijn beantwoord. Paragraaf  3.3 beschrijft de methode voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag gericht op de praktische bruikbaarheid van 
GOLD binnen GROEI (onderzoeksvraag 1). De methode voor het beantwoorden van 
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de vraag naar de betrouwbaarheid en validiteit van GOLD-™-NL wordt uitgewerkt 
in paragraaf  3.4 (vraag 2). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de methode voor 
het beantwoorden van onderzoeksvraag 3, waarmee het draagvlak voor een bredere 
implementatie van GROEI wordt onderzocht. 

3.3 De praktische bruikbaarheid van GolD™-nl
Voor het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid waren gegevens nodig over de 
mate waarin pm’ers binnen GROEI met GOLD kunnen en willen werken. In paragraaf  
3.3.1 wordt uitgewerkt hoe antwoord is gezocht op de onderzoeksvraag. De betrokken 
onderzoeksgroep is beschreven in paragraaf  3.3.2, de instrumenten zijn toegelicht in 
paragraaf  3.3.3. In paragraaf  3.3.4 is de procedure en het design beschreven voor het 
verkrijgen van de benodigde onderzoeksgegevens. De beschrijving van de methode sluit 
in paragraaf  3.3.5 af  met een toelichting op de wijze waarop de verzamelde gegevens 
zijn geanalyseerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

3.3.1 De onderzoeksvragen
De onderzoeksvraag die is geformuleerd voor het onderzoek naar de praktische 
bruikbaarheid van GOLD luidt:

In welke mate is GOLD praktisch bruikbaar binnen het (ortho-)pedagogisch didactisch raamwerk 
GROEI? (vraag 1)

Deze onderzoeksvraag is voor het onderzoek vanuit de thema’s “kunnen” en “willen” 
werken met GOLD verder geoperationaliseerd. Bij de start van de onderzoeksperiode 
is verondersteld dat de ontwikkelde training de pedagogisch medewerkers voldoende 
zou voorbereiden om adequaat met GOLD te kunnen werken. Met de eerste subvraag 
is geëvalueerd in welke mate de training de pedagogisch medewerkers heeft toegerust 
op het werken met GOLD (onderzoeksvraag 1.1). Aanvullend op de evaluatie van de 
training was informatie nodig over de mate waarin de pm’ers vervolgens in de praktijk 
op de beoogde wijze met het observatiesysteem hebben gewerkt, en of  er in de tijd 
effecten van deze werkwijze op het uitvoeren van de signaleringsfunctie zijn waar te 
nemen (onderzoeksvraag 1.2). Deze informatie biedt samen met de evaluatie van de 
training inzicht in welke ondersteuning bij de implementatie geboden moet worden. Met 
onderzoeksvraag 1.3 is geïnventariseerd hoe de pedagogisch medewerkers zelf  denken 
over de bruikbaarheid van GOLD™. Met vraag 1.4 is geïnventariseerd in welke mate 
de pedagogisch medewerkers gemotiveerd zijn om met GOLD te (blijven) werken. Met 
behulp van de vragen 1.3 en 1.4 wordt verkend welke factoren vanuit de professionals, 
het instrument en de context volgens de professionals zelf  van invloed waren op de 
inzet van de professionals.
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De subvragen van het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid zijn:
1.1 In welke mate zijn de pedagogisch medewerkers toegerust op het observeren en 

beoordelen met GOLD?
1.2  Hoe hebben de pedagogisch medewerkers met GOLD gewerkt?
1.3 Hoe denken pedagogisch medewerkers zelf  over de bruikbaarheid van GOLD 

voor het pedagogisch handelen?
1.4 Hoe gemotiveerd zijn de pedagogisch medewerkers om met GOLD te (blijven) 

werken?

De beschrijving van de onderzoeksmethode richt zich hieronder achtereenvolgens op 
de onderzoeksgroep, de gehanteerde instrumenten, de procedure en het design, en de 
data-analyse. 

3.3.2 De onderzoeksgroep 
De praktische bruikbaarheid van GOLD is onderzocht bij alle door het management 
aangemelde professionals uit de kindercentra die met het observatiesysteem GOLD 
hebben gewerkt. In paragraaf  3.2 werd de werving voor dit onderzoek al toegelicht. 
De managers van de kindercentra is gevraagd om alle professionals die met GOLD 
zouden werken ook in het onderzoek te laten participeren. Alle pm’ers is voorafgaand 
aan de eerste trainingsbijeenkomst gevraagd schriftelijk in te stemmen met deelname 
aan het onderzoek (zie ook paragraaf  3.4.4). De verklaring is voorafgaand aan de 
trainingsbijeenkomsten aan het management van de deelnemende organisaties gestuurd. 
Alle pm’ers hebben het deelnameformulier ondertekend. Daarin was opgenomen: het 
doel van het onderzoek, de inspanningen die van de pm’ers tijdens de onderzoeksperiode 
werden verwacht, en wat zij als professionals vanuit het project mochten verwachten. 
De manager van KC2 meldde tijdens het onderzoek twee nieuwe pm’ers aan. Totaal zijn 
17 pm’ers uit drie kindercentra geïncludeerd.

3.3.3 De instrumenten
Het doel van dit onderzoek was het verzamelen van zoveel mogelijk nieuwe informatie 
over de bruikbaarheid van GOLD. Het doel was daarvoor zoveel mogelijk pm’ers te 
bereiken, waarbij bewaakt moest worden dat deze gegevensverzameling haalbaar zou 
zijn voor alle betrokkenen. Om dit te realiseren is gebruik gemaakt van een schriftelijke 
vragenlijst, in combinatie met een schriftelijke kenniscontrole, en het inspecteren van de 
instrumenten die de pm’ers zelf  gebruikten. In tabel 3.3 zijn de vier voor het onderzoek 
naar de praktische bruikbaarheid gekozen aandachtsgebieden weergegeven aan de hand 
van de subvragen waarmee de praktische bruikbaarheid van GOLD binnen GROEI 
is onderzocht. Achter deze inhoudelijke aandachtsgebieden is aangegeven welke 
instrumenten zijn ingezet om de vragen te beantwoorden. De inhouden zijn gericht op: 
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de toerusting van de pm’ers, de wijze waarop systematisch en planmatig met GOLD is 
gewerkt, de mening van de pm’ers over de bruikbaarheid van GOLD en de motivatie 
om met GOLD te (blijven) werken. Het instrumentgebruik wordt hieronder per vraag 
toegelicht. Omdat in de vragenlijst alle vier de aandachtsgebieden terugkomen, wordt 
eerst beschreven hoe de vragenlijst voor pedagogisch medewerkers tot stand is gekomen. 
Vervolgens wordt per subvraag beschreven hoe de vragen en stellingen uit de ad hoc 
vragenlijst zijn gebruikt en welke andere instrumenten zijn ingezet om subvragen te 
beantwoorden.

Alle subvragen: de ad-hoc vragenlijst voor pm’ers (VL1, VL2, VL3)

Voor het beantwoorden van vragen op het gebied van de praktische bruikbaarheid 
is voordat de training plaatsvond een ad-hoc vragenlijst voor pm’ers opgesteld. Op 
drie momenten tijdens het onderzoek is deze vragenlijst ingezet. Tijdens de twee 
vervolgmetingen werd de inhoud van vragenlijst gedeeltelijk aangepast aan de situatie. 
Het doel van de vragenlijst was het op semi-gestructureerde wijze bij de professionals 
verzamelen van informatie over het kunnen en willen werken met GOLD, en van 
factoren bij de professionals en het kindercentrum die het kunnen en willen werken met 
GOLD beïnvloedden. De via de vragenlijst geïnventariseerde reacties van pedagogisch 
medewerkers werden gebruikt als momentopname voor het vaststellen van de 
beginsituatie en de voortgang van de implementatie.
Voor het samenstellen van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van informatie over de 
beoogde werkwijze GROEI (zie hoofdstuk 2). Daarnaast is gebruik gemaakt van in 
eerder onderzoek gebruikte vragenlijsten met vragen over achtergrondkenmerken van 
pm’ers, en het melden van zorgkinderen (Koek et al, 2005).

Tabel 3.3 Overzicht subvragen en instrumenten praktische bruikbaarheid GOLD (onderzoeksvraag 1)

onderzoeksvragen praktische bruikbaarheid Instrumenten en bronnena

1.1 In welke mate zijn de pedagogisch medewerkers toegerust op 
het observeren en beoordelen met GOLD?

Schriftelijke kenniscontrole
gOLD
Vragenlijsten 03-‘11 en 11-‘11

1.2 Hoe hebben de pedagogisch medewerkers met GOLD gewerkt? gOLD
Vragenlijsten 03-’10 en 11-‘11
Formulier groepsoverzicht pm’ers
Zorgformulier pm’ers

1.3 Hoe denken pedagogisch medewerkers zelf over de 
bruikbaarheid van GOLD voor het pedagogisch handelen?

Vragenlijst 11-‘11

1.4 Hoe gemotiveerd zijn de pedagogisch medewerkers om met 
GOLD te (blijven) werken? 

Vragenlijst 11-’11 
Formulier moeilijke doelen

a Zie ook het overzicht in bijlage 7 voor de bronnen die in dit onderzoek zijn gebruikt
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Deze vragen zijn aangevuld met vragen en stellingen die gebaseerd zijn op 
aandachtspunten die uit implementatieonderzoek naar voren kwamen (Berns & 
Everhardus, 2010; Fleuren, Wiefferink, & Paulussen, 2002; Fleuren et al., 2010; Flokstra, 
2011; Knoche, Sheridan, Edwards, & Osborn, 2010; Plas et al, 2007; Stals, Van Yperen, 
Reith, & Stams, 2008). De grootste aandacht bij het formuleren van vragen ging uit 
naar het verzamelen van gegevens over het gebruik van GOLD binnen GROEI, en 
de ervaringen met het werken met GOLD die vergelijkbaar moesten zijn. Vragen op 
aandachtspunten die vergelijkbaar moesten zijn werden in meerdere versies van de 
vragenlijst opgenomen. Daarnaast zijn per meetmoment specifieke vragen opgenomen 
die meer informatie moesten geven over specifieke situaties bij de start van de training, 
en over aandachtspunten die tijdens de bezoeken aan het kindercentrum naar voren 
kwamen. Vragen die tijdens het proces onvoldoende informatie opleverden of  niet 
bruikbaar bleken te zijn kwamen in volgende versies niet meer terug. De eerste vragenlijst 
bestond uit 12 pagina’s met vragen en stellingen. De eerste vragenlijst is voor reactie 
aan een expert uit het werkveld voorgelegd. De tweede versie van de vragenlijst bestaat 
uit 16 pagina’s met vragen en dezelfde stellingen, en de derde versie van de vragenlijst 
bevat 25 pagina’s met vragen en grotendeels dezelfde stellingen. Er is gebruik gemaakt 
van gesloten vragen en open vragen. Bij gesloten vragen is ruimte opengelaten om een 
toelichting te geven. Deze vorm is gekozen om verwachte kwalitatieve gegevens efficiënt 
en gestructureerd te kunnen verwerken, waarbij tegelijkertijd aan de pm’ers de ruimte 
werd geboden om aanvullende informatie te geven of  op een meer bij de beleving of  
ervaring van de pm’er passende wijze op de vraag of  stelling te reageren (Baarda & De 
Goede, 2006; Cozby, 2005). De tweede en derde vragenlijst zijn voorafgaand aan de 
verspreiding voor reactie aan vertegenwoordigers uit de kindercentra voorgelegd. De 
pm’ers kregen twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Bij 
het beantwoorden van de hiervoor genoemde subvragen (1.1, 1.2, 1.3, en 1.4) is gebruik 
gemaakt van antwoorden op vragen die afkomstig zijn uit alle drie de vragenlijsten. In 
bijlage 3 is inzichtelijk gemaakt welke vragen uit de vragenlijsten van maart 2010, maart 
2011 en november 2011 bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn gebruikt. 
Hieronder worden per subvraag de instrumenten toegelicht die zijn gebruikt bij het 
beantwoorden van deze vragen. Daarbij wordt ook beschreven welke functie de vragen 
en stellingen in de ad hoc vragenlijsten voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag 
hebben gehad. 

Instrumenten voor het beoordelen van de toerusting van de pm’ers (vraag 1.1) 

De toerusting van de pm’ers heeft betrekking op de mate waarin de pm’ers over kennis 
en vaardigheden hebben om met GOLD te werken, maar ook met de mate waarin zij 
zelf  ervaren voldoende te zijn toegerust (Gibson & Dembo, 1984; Mesquita & Drake, 
1994). De parate kennis is bevraagd met behulp van een schriftelijke kenniscontrole. Met 
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behulp van deze kenniscontrole is op de laatste bijeenkomst van de training geëvalueerd 
in welke mate de pm’ers weten voor welk soort beslissingen GOLD kan worden gebruikt, 
hoe GOLD moet worden toegepast, en wat de beoogde werkwijze en tijdsfasering is 
voor het onderzoek. De vragen zijn samengesteld aan de hand van de informatie die 
in de training is gegeven. De kenniscontrole bestond uit een vragenlijst met totaal 17 
gestructureerde vragen. De mate waarin de pm’ers de kennis zouden kunnen gaan 
toepassen, is beoordeeld door de pm’ers al tijdens de training via een huiswerkopdracht 
met GOLD te laten werken, en deze opdracht voor de volgende trainingsbijeenkomst 
aan de trainer/onderzoeker te laten opsturen. Voor het beoordelen van de mate waarin 
pm’ers zelf  het gevoel hadden voldoende in staat te zijn om met GOLD te werken 
zijn vragen geformuleerd, die in de eerder beschreven ad hoc opgestelde vragenlijst 
op dezelfde manier aan alle pm’ers kon worden voorgelegd (Cozby, 2005). Voor dit 
aandachtsgebied is de pm’ers in de hiervoor besproken ad-hoc vragenlijst een stelling 
en een kennisvragenlijst voorgelegd. 

Instrumenten voor het beoordelen van de mate waarin op de beoogde wijze is 
gewerkt (vraag 1.2)

De systematische planmatige aanpak voor het koppelen van het volgen van de 
ontwikkeling met GOLD aan de opvoedingsdoelen in kindercentra is in hoofdstuk 
2 beschreven. Voor het aanleren van deze systematische planmatige aanpak is een 
observatiecyclus geïntroduceerd, die overeenkomst met de plan-do-check-act cyclus, 
die veelvuldig in de kwaliteitszorg veelvuldig wordt gebruikt (Stals, 1983). In deze 
observatiecyclus wordt onderscheid gemaakt tussen het observerend feiten verzamelen 
en registreren (1), het handelen, aansluitend op de met observatie verzamelde informatie 
(2), het op vaste momenten beoordelen van het ontwikkelingsniveau (3) en het in 
samenwerking met collega’s, ouders en hulpverleners evalueren en zo nodig bijstellen 
van het pedagogisch handelen voor de volgende planningsperiode (4). Met de vragenlijst 
zijn alleen activiteiten voor de stappen 1, 3 en 4 opgevraagd. De manier waarop de 
pm’ers in de praktijk GOLD binnen deze planmatige werkwijze van GROEI hebben 
toegepast, is aan de hand van de stappen 1, 3 en 4 met de adhoc opgestelde vragenlijst 
opgevraagd. 

Het nadeel van zelfrapportage is vertekening in de antwoorden (Cozby, 2005). De 
pm’ers kunnen sociaal wenselijke antwoorden geven, of  vanuit een andere interpretatie 
van de vraag antwoorden dan de onderzoeker bedoelde. Om hieraan tegemoet te komen 
is ook gebruik gemaakt van bronnen die inzicht bieden hoe pm’ers zich feitelijk hebben 
gedragen. Daartoe zijn de registraties van de pm’ers door de onderzoeker handmatig 
geïnspecteerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de portfolio’s van GOLD, van de 
groepsoverzichten voor de evaluatie in het teamoverleg, en van het daarbij behorende 
zorgformulier. Het zorgformulier wordt ingevuld wanneer er zorgen zijn over de 
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ontwikkeling van een kind. Voor GOLD™-NL zie hoofdstuk 4. Het groepsoverzicht 
en het zorgformulier worden hieronder toegelicht.

Groepsoverzicht- en zorgformulier (bijlage 5)

Het groepsoverzicht- en zorgformulier zijn registratieformulieren voor het registreren van 
de beoordeling van de aan de pedagogisch medewerker voor observatie en beoordeling 
toegewezen kinderen. Het groepsoverzicht is een afspiegeling van de caseload per pm’er 
voor het beoordelen van de ontwikkeling van kinderen. Voor het verkrijgen van een 
overzicht voor de hele groep kinderen, moeten deze deeloverzichten door de teamleden 
nog worden samengevoegd. Het formulier wordt door de pedagogisch medewerkers 
op de evaluatiemoment ingevuld, nadat de ontwikkelingsniveaus van de kinderen in 
GOLD zijn beoordeeld. Op het formulier registreert de pedagogisch medewerker per 
kind, per ontwikkelingsgebied het oordeel: ‘risico, voldoende of  goed’. In de laatste 
kolom kan per kind de in de volgende periode te stimuleren ontwikkelingsdoelen 
worden geregistreerd. Wanneer een pedagogisch medewerker zich zorgen maakte over 
een kind kan deze zorg per kind in het bijbehorende ‘zorgformulier’ worden toegelicht. 
In het zorgformulier worden ook de afspraken die voor de begeleiding van dit kind 
gemaakt zijn vastgelegd. 

Instrumenten voor het inventariseren van de bruikbaarheid van GOLD voor pm’ers  
(vraag 1.3)

Met de bruikbaarheid van GOLD voor pm’ers is hier bedoeld de mate waarin 
pedagogisch medewerkers zelf  van mening zijn dat het instrument hen informatie voor 
het pedagogisch handelen oplevert. Het instrument moet pedagogisch medewerkers in 
staat stellen op aan te sluiten bij het actuele ontwikkelingsniveau van het kind, en op 
onderbouwde wijze hun oordeel over de ontwikkeling te communiceren met collega’s, 
ouders en externe vakdisciplines. Daarvoor moet het instrument ook passen bij de visie 
van de pm’er op opvoeden in het kindercentrum. Bovendien moet de pm’er menen 
dat de benodigde informatie in het kindercentrum kan worden verzameld. Voor deze 
aandachtspunten zijn vier stellingen geformuleerd, die via de vragenlijst aan de pm’ers zijn 
voorgelegd. 

Aanvullend formulier inventarisatie moeilijke doelen

In juli 2011 is na overleg in de begeleidingsgroep besloten meer specifieke informatie 
te verzamelen over doelen die moeilijk observeerbaar zijn. Die informatie was niet 
terug te vinden in de antwoorden van pedagogisch medewerkers in de vragenlijst van 
maart 2011 (VL2). Om pedagogisch medewerkers in staat te stellen deze opgave snel te 
kunnen uitvoeren, is met hulp van het onderzoeksformulier voor het overnemen van de 
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gegevens uit het portfolio GOLD een specifiek formulier ‘registratie moeilijke doelen’ 
gemaakt. Om pedagogisch medewerkers in staat te stellen deze opgave snel te kunnen 
uitvoeren, is het onderzoeksformulier voor de dataverzameling van GOLD aangepast. 
Dat formulier gebruikte de onderzoeker voor het overnemen van de kindgegevens uit 
het portfolio GOLD. 

Instrumenten voor het inventariseren van de motivatie om met GOLD te (blijven) 
werken (vraag 1.4)

Een laatste aandachtsgebied voor het verkennen van het draagvlak bij de pm’ers is het 
onderzoeken van de motivatie om met GOLD te werken. Het implementeren en het 
gebruik van een nieuwe methode vraagt om het realiseren van gedragsveranderingen. 
Pedagogisch medewerkers moeten het observatiesysteem in de praktijk op de beoogde 
wijze leren toepassen. Uit implementatieonderzoek komt naar voren dat factoren 
zoals de meerwaarde die pm’ers door het gebruik van GOLD ervaren, de ervaren 
gebruiksvriendelijkheid, de ervaren gebruiksproblemen en de invloed van de beschikbare 
faciliteiten om met het systeem te leren werken de bereidheid om met GOLD te werken 
kunnen beïnvloeden (Boendermaker, 2011; Fleuren et al., 2010). Een belangrijke manier 
om de invoering van een nieuwe werkwijze te faciliteren is de ervaren ondersteuning 
en het beschikbaar stellen van extra tijd om met GOLD te (leren) werken. Het ervaren 
van ondersteuning kan de motivatie om te veranderen vergroten. Ook kan een nieuwe 
methode in het begin meer uitvoeringstijd vragen dan het uitvoeren van een werkwijze 
waarvoor al een zekere routine is opgebouwd. Met behulp van de vragenlijst van maart 
2011 (VL2), en van november 2011 (VL3) is de pm’ers naar hun bereidheid om met 
GOLD te werken gevraagd, waarbij is verkend in welke mate deze factoren volgens de 
pm’ers een rol speelden.  

3.3.4 Procedure en design
Het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid van GOLD loopt gelijk met, en is 
ondersteunend aan het realiseren van het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit 
van dit observatiesysteem. Gedurende bijna een jaar hebben de pm’ers met GOLD 
gewerkt. Daarmee heeft dit onderzoek een longitudinaal karakter. Voorafgaand aan de 
training bij de pm’ers die met GOLD gaan werken is een beginsituatie vastgesteld. De 
mate waarin pm’ers GOLD op de juiste manier en volledig in GOLD registreren was 
van belang voor het succesvol uitvoeren van het psychometrisch onderzoek. Door op 
vaste momenten met behulp van schriftelijke evaluatie en bezoeken aan de kindercentra 
gericht aandacht te besteden aan de praktische bruikbaarheid van GOLD konden 
factoren die de voortgang van de implementatie van GOLD bevorderen of  juist 
belemmeren (vroegtijdig) worden opgespoord, en kon worden bijgestuurd. Vanuit deze 
twee doelen voor het verzamelen van gegevens bij de pedagogisch medewerkers is dit 
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onderzoek vooral evaluerend en praktijkgericht opgezet (Verschuren, 2009; Tavecchio 
& Gerrebrands, 2012).

De pedagogisch medewerkers zijn tijdens de eerste trainingsbijeenkomst door de 
onderzoeker mondeling van de doelen van het onderzoek op de hoogte gesteld. Daarbij 
is gevraagd om een op schrift gestelde verklaring te ondertekenen voor deelname aan 
het onderzoek. Deze verklaring kon een het eind van de trainingsbijeenkomst worden 
ingeleverd, worden opgestuurd of  op de volgende trainingsbijeenkomst worden 
ingeleverd.

Voor het verkrijgen van informatie zijn de pedagogisch medewerkers schriftelijk 
vragen en stellingen voorgelegd, maar ook is gebruik gemaakt van het inspecteren van de 
feitelijk door pm’ers gerealiseerde registraties, de door pm’ers verstrekte documentatie 
en mondelinge toelichtingen op het werken met GOLD. De pm’ers zijn nadrukkelijk 
uitgenodigd om de onderzoeker actief  te betrekken bij hun wensen en ervaringen bij 
het gebruik van GOLD. Informatie verkregen van professionals die relevant was voor 
beslissingen in de voortgang van het onderzoek werd zo snel mogelijk gecommuniceerd 
met het management en de contactpersonen in de instellingen. Opmerkingen over 
problemen bij het beantwoorden van vragen en stellingen in de vragenlijst, nieuwe 
vragen, en nieuwe informatie die voortkwam uit de contacten met het management en 
individuele professionals werden verwerkt in de vragenlijsten voor het evalueren van 
de volgende observatieperiode. Daarmee is dit onderzoek te typeren als een kwalitatief  
onderzoek dat interactief  en explorerend is opgezet (Creswell, 2009; Tavecchio & 
Gerrebrands, 2012; Van Loon, Van der Meulen en Minnaert, 2011). Het evalueren 
van de praktische bruikbaarheid van GOLD binnen GROEI is voor het onderzoek 
gekoppeld aan twee thema’s: het kunnen en willen werken met GOLD. Hiervoor zijn 
vier inhoudelijke aandachtsgebieden geformuleerd. De mate waarin de professionals 
met GOLD kunnen werken is gemeten door te onderzoeken in welke mate de pm’ers 
voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om met GOLD te werken, en 
vervolgens GOLD ook op de beoogde manier gebruikten. Het willen werken met 
GOLD is gemeten door te onderzoeken hoe de pm’ers de praktische bruikbaarheid van 
GOLD zelf  ervaren en hoe gemotiveerd zij zijn om met GOLD te (blijven) werken. 
De achtergrondkenmerken en beginsituatie van de pedagogisch medewerkers zijn 
opgevraagd door hen schriftelijk aantal vragen en stellingen voor te leggen (VL1). Bij 
het inventariseren van deze beginsituatie is de pm’ers gevraagd naar de aanwezigheid 
van zorgkinderen en de behoefte aan ondersteuning van de begeleiding van deze 
kinderen. Om inzicht te verwerven in factoren die na de training het kunnen werken met 
GOLD beïnvloeden is met behulp van vragen en stellingen schriftelijk bij alle pm’ers 
geïnventariseerd hoe zij zijn toegerust op het werken met GOLD (VL2, VL3). Daarnaast 
is met een vragenlijst aan het eind van de training gecontroleerd of  er voldoende kennis 
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over het werken met GOLD aanwezig was (KC). Bovendien hebben pm’ers vanaf  de 
tweede trainingsbijeenkomst geoefend met GOLD (PO1). Deze huiswerkopdrachten 
zijn door zowel de onderzoeker als een onderzoeksmedewerker nagekeken. Deze 
huiswerkopdrachten moesten al tijdens de training informatie opleveren over 
moeilijkheden in het praktisch toepassen van GOLD. Na de laatste observatieperiode 
zijn alle pedagogisch medewerkers schriftelijk vragen en stellingen voorgelegd waarmee 
is geïnventariseerd hoe zij in de praktijk met GOLD hebben gewerkt, en of  de 
implementatie bij hen heeft geleid tot veranderingen in het signaleren van zorgkinderen 
en behoefte aan ondersteuning bij de begeleiding van deze kinderen (VL3). Bovendien 
zijn de locaties na iedere observatieperiode bezocht, waarbij de registraties in GOLD 
zijn geïnspecteerd, en waarin aanvullende documentatie over de wijze waarop GOLD 
is toegepast werd verzameld (PO2). Om te verkennen welke factoren het willen werken 
met GOLD kunnen beïnvloeden is pm’ers schriftelijk gevraagd naar hoe zij het gebruik 
van GOLD hebben ervaren (VL2 en VL3). De gegevensverzameling heeft dus zowel 
plaatsgevonden door de gehanteerde werkwijze, meningen en ervaringen bij pm’ers 
te inventariseren, als via onderzoek van de door de pm’ers gerealiseerde registraties 
met de daarbij door pm’ers verstrekte documentatie. Eerst wordt de procedure voor 
de schriftelijke dataverzameling onder de pm’ers en de methode waarop de feitelijke 
gegevens over de gehanteerde registraties zijn verzameld hieronder toegelicht. Daarna 
volgt voor ieder van de vier hiervoor genoemde aandachtsgebieden een toelichting op 
hoe de verschillende gegevens inhoudelijk met elkaar worden verbonden.

Schriftelijke inventarisatie van de gehanteerde werkwijze, meningen en belevingen 

Door iedere pm’er individueel te benaderen wordt een genuanceerder beeld verkregen 
van de factoren die de beoogde toepassing van GOLD beïnvloeden. De vragen en 
stellingen zijn opgenomen in een vragenlijst. Schriftelijke vragenlijsten kunnen gebruikt 
worden voor het bij personen opvragen van hun gedrag (Baarda & De Goede, 2006; 
Cozby, 2005; Simmons, 2008). Met een vragenlijst kan ook kwalitatieve informatie 
worden ingewonnen (Jansen, 2005). Een schriftelijke vragenlijst heeft als voordeel dat 
relatief  veel informatie in korte tijd kan worden verzameld, verwerkt, en geanalyseerd 
(Cozby, 2005). Tijdens het onderzoek is op vier momenten informatie bij alle betrokken 
pm’ers opgevraagd. Drie daarvan zijn vooraf  gepland. Op deze drie momenten zijn 
via een ad hoc vragenlijst vragen en stellingen aan alle pm’ers voorgelegd. Het eerste 
moment was maart 2010 (VL1). Dit moment is gebruikt voor het in kaart brengen 
van de beginsituatie van de pm’ers. De vragenlijst is uitgedeeld tijdens de eerste 
trainingsbijeenkomst, en is daarnaast opgestuurd naar de e-mailadressen die de pm’ers 
aan de onderzoekers hebben verstrekt. Tijdens de trainingsbijeenkomsten werden 
de pm’ers herinnerd aan de gemaakte afspraken voor het inleveren van materiaal, en 
voor het inleveren van de vragenlijsten. Pm’ers die laat waren met het insturen van de 
ingevulde vragenlijsten werden daar bovendien per e-mail aan herinnerd. De tweede 
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dataverzameling was gepland in maart 2011 (VL2). Verwacht werd dat de pm’ers in 
de periode tussen de training en de evaluatie in maart 2011 al meer ervaring zouden 
hebben opgedaan, en het onderzoek zou in gevorderde fase zijn. In die periode waren 
bovendien de eerste aanvullende metingen van de ontwikkeling van de kinderen voor 
het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD gepland. Voor het 
interpreteren van deze gegevens was informatie nodig over hoe de pm’ers in de praktijk 
met GOLD hebben gewerkt, en hoe zij dat hebben ervaren. De eerste dataverzameling 
voor KC2 en KC3 is doorgeschoven van november 2010 naar februari 2011. Daarvoor 
valt de evaluatie in maart 2011 voor KC3 samen met de tweede dataverzameling GOLD 
(GOLD2), en voor KC2 en KC3 met de eerste dataverzameling van GOLD (GOLD1). 
De tweede en derde vragenlijst zijn voorafgaand aan het versturen voor reactie 
over de inhoud, vormgeving en de procedure voor verspreiding voorgelegd aan het 
management. De pm’ers kregen de vragenlijst vervolgens zowel geprint in hun 
postbakje, als per e-mail gestuurd. Zij mochten kiezen hoe zij de vragenlijst zouden 
beantwoorden: de ingevulde vragenlijst als word bestand opsturen per e-mail of  een 
papieren versie invullen en opsturen via een gratis antwoordnummer. Pm’ers die hun 
vragenlijst niet terugstuurden zijn per e-mail gevraagd om alsnog de vragenlijst op te 
sturen. Bovendien werd dit tijdens de bezoeken aan het kindercentrum aan de orde 
gesteld. Een laatste meetmoment was gepland in juni 2011, maar werd voor KC1 en 
KC2 doorgeschoven naar november 2011 (GOLD3). Het doel van de laatste meting 
is vooral evaluatie. Eerdere informatie is opnieuw opgevraagd, en nieuwe vragen en 
stellingen zijn toegevoegd om te inventariseren in welke mate signalen die tussentijds 
tijdens het proces werden genoemd ook in de brede groep professionals zouden worden 
teruggevonden. Na de derde observatieperiode is de pm’ers alleen een herinnering per 
e-mail gestuurd voor het inleveren van de vragenlijst.
Aanvullend op de geplande vragenlijsten is het ‘formulier moeilijke doelen’ per e-mail naar 
de contactpersonen in de kindercentra en naar de pedagogisch medewerkers gestuurd. 
De ingevulde formulieren konden weer per post met een antwoordnummer worden 
verstuurd, of  als word-bestand per e-mail worden geretourneerd.

Feitelijk gedrag via schriftelijke kenniscontrole en inspectie van registraties

Een risico van een vragenlijst is dat de pm’er sociaal wenselijke antwoorden kan geven, 
vragen verkeerd kan begrijpen, of  niet gemotiveerd genoeg is om de vragenlijst ingevuld 
terug te sturen (Cozby, 2005; Simmons, 2008). Daarom zijn in dit onderzoek ook andere 
technieken ingezet voor de informatieverzameling. Zo is de pm’ers gevraagd om aan 
het eind van de training, voorafgaand aan de feitelijke implementatie van GOLD, 
een vragenlijst voor het beoordelen van de aanwezige kennis in te vullen. Daarmee 
was op objectieve wijze na te vragen welke kennis de pedagogisch medewerkers 
over het toepassen van GOLD paraat hadden. Een meer arbeidsintensieve wijze van 
onderzoeken is participerende observatie (Baarda & De Goede, 2006; Cozby, 2005). 
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Observatie heeft als voordeel dat het feitelijke gedrag van de pm’er kan worden 
onderzocht. Het onderzoeken van het feitelijke handelen kan vertekening door sociaal-
wenselijke antwoorden in de vragenlijst compenseren. Doordat de onderzoeker zelf  
in het kindercentrum aanwezig was ontstond meer diepte-inzicht in de context waarin 
de pm’ers het werk moesten uitvoeren, in de ervaringen van de pm’ers en waar de 
kansen en bedreigingen voor het toepassen van de beoogde werkwijze te verwachten 
waren. Deze aanwezigheid bood bovendien de mogelijkheid om direct met de pm’ers 
in gesprek te gaan, waardoor de te onderzoeken situatie kan worden beïnvloed 
(Tavecchio & Gerrebrands, 2012). Deze methode is gekozen, zodat in interactie met 
de professionals bij knelpunten door de onderzoeker zelf  naar bevorderende factoren 
voor het realiseren van de met GOLD beoogde werkwijze gezocht zou kunnen 
worden. Voor het psychometrische deel van het onderzoek was een juiste registratie in 
GOLD erg belangrijk. Doordat de onderzoeker de gerealiseerde registraties persoonlijk 
inspecteerde en de professionals vroeg naar toelichtingen op de gehanteerde werkwijze 
ontstond beter inzicht in hoe de professionals feitelijk met GOLD hebben gewerkt, wat 
dit hen opleverde, en waar knelpunten werden ervaren. 

Al tijdens de training is de pm’ers gevraagd om een kind te gaan observeren en de 
registraties met onderbouwing van de beoordeling op te sturen aan de onderzoeker 
(huiswerk). Het onderzoek werd uitgevoerd op drie locaties, en met beperkte formatie. 
De bezoeken van de onderzoeker aan de locaties moesten om die reden worden 
afgebakend. De bezoeken werden vooraf  gepland en gekoppeld aan de drie momenten 
waarop de gegevens uit de portfolio’s voor het psychometrisch onderzoek werden 
verzameld. Daarnaast zijn ondersteunings-bezoeken aangeboden. Deze bezoeken zijn 
gemaximeerd tot één dag in de maand per locatie vanaf  de zomer 2010 tot najaar 2011. 
Het doel was de ondersteuningsbehoefte in de laatste fase van het onderzoek zodanig 
afgebouwd te hebben, dat de locatie zelfstandig verder konden.

Tijdens de bezoeken aan het kindercentrum zijn vóór het overnemen van de data de 
portfolio’s GOLD door de onderzoeker persoonlijk geïnspecteerd. Aan de hand van 
de portfolio’s is in direct contact met de pm’ers nagegaan hoe er is gewerkt en waar 
de pm’ers tegenaan liepen (aangeboden ondersteuning). De observerende participatie 
is uitgevoerd door de onderzoeker zelf, voor het uitvoeren van de bezoeken aan KC3 
werd de onderzoeker ondersteund door een onderzoeksmedewerker van de afdeling 
Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde. Tijdens de bezoeken zijn aantekeningen 
gemaakt; de aantekeningen die van belang waren voor de voortgang van de implementatie 
zijn in een verslag verwerkt. De verslagen zijn per e-mail aan het management en de bij 
het gesprek betrokken personen toegestuurd. De aandachtspunten voor de voortgang 
kwamen in de overleggen met het management terug.
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Tabel 3.4  Planning training en meetmomenten implementatie GOLD™-NL

Training GolD met meetmomenten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) Werken  met GOLD

Mrt’10 tr1 tr2 tr3 tr3 tr4 tr4 tr5 tr5 tr6 Mrt’11 Nov’11

0-meting 
pm’ers

Basis 
gOLD

SE/MO SE/MO T&C T&C COg COg SPW
nameting 
pm’ers

nameting 
pm’ers

VL1 X O1  X O2 O1  X O2 O1 X O2 X KC VL2 VL3

Huiswerkopdrachten PO1−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

Bezoeken PO2−−−−−−−−−−−−→

tr : training dagdelen 1 tot en met 6. 
SE: sociaal-emotioneel; MO: motoriek; T&C: taal en communicatie; COG: cognitie; SPW: Systematisch Planmatig 
Werken
O1, O2: Dataverzameling observaties pedagogisch medewerkers met GOLD tijdens training aan de hand van 
videofragmenten ten behoeve van het bepalen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en het effect van de 
training daarop; O1 is observatie zonder informatie; O2 is observatie in volgende trainingssessie na informatie en 
bespreking.
KC: Kenniscontrole met behulp van vragenlijst
PO1: Visuele inspectie onderbouwde observaties in portfolio’s van de pedagogisch medewerker als oefening voor 
en controle op de vaardigheid in het toepassing van het werken met GOLD; PO2: Bezoeken aan het kindercentrum 
voor dataverzameling en ondersteuning; X: Instructie;
VL1, VL2, VL3: Voormeting (VL1) en vervolgmetingen (VL2, VL3) middels een enquête gericht op de training, de 
gehanteerde werkwijze en beleving van pedagogisch medewerkers.

Voor het beoordelen van de praktische bruikbaarheid van GOLD zijn vier inhoudelijke 
aandachtsgebieden geformuleerd: de toerusting van de pm’ers, de wijze waarop 
systematisch en planmatig met GOLD is gewerkt, de mening van de pm’ers over de 
bruikbaarheid van GOLD en de motivatie om met GOLD te (blijven) werken. Voor 
ieder aandachtsgebied is een onderzoeksvraag geformuleerd. Hieronder wordt per 
aandachtsgebied uitgewerkt hoe de gegevens uit de verschillende methoden voor het 
verzamelen van informatie worden gecombineerd.

3.3.4.1    De toerusting van de pm’ers (Tabel 3.3, subvraag 1.1)

Het doel van de training is dat de pm’ers over voldoende theoretische kennis over 
GOLD™ en praktische vaardigheden voor het toepassen van dit instrument beschikken 
om te kunnen participeren in het onderzoek. Voor het toerusten van alle pedagogisch 
medewerkers die in het najaar 2010 met GOLD gaan werken is een training ontwikkeld, 
die in de periode maart 2010 tot oktober 2010 is uitgevoerd (zie bijlage 2). Voor het 
onderzoek naar van de mate waarin de pm’ers waren toegerust is gecontroleerd of  de 
pm’ers voldoende parate kennis beschikten van GOLD en over de afspraken die over de 
beoogde werkwijze zijn gemaakt, en is gecontroleerd in welke mate zij in staat waren het 
geobserveerde gedrag op de juiste wijze in het portfolio GOLD te registreren (subvraag 
1.1.1). Bij een positief  resultaat op de daarvoor samengestelde kennisvragenlijst in 
combinatie met een als voldoende beoordeelde volledig geregistreerde observatielijst 
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(Portfolio GOLD) werd een certificaat verstrekt. Voor het beantwoorden van de in tabel 
3.3 vermelde vraag naar de toerusting van de pm’ers is gebruik gemaakt van de uitslagen 
van de kennisvragenlijst, en de gegevens over het aantal pm’ers dat de huiswerkopdracht 
van de training volledig heeft ingeleverd (subvraag 1.1.1). Voor het beantwoorden van 
de mate waarin de pm’ers zich ook voldoende toegerust voelen (subvraag 1.1.2) is iedere 
pm’er in de periode maart 2011 en november 2011 de ad-hoc vragenlijst voor pm’ers 
toegestuurd. De procedure voor het verzamelen van de gegevens bij de pm’ers wordt 
hieronder per subvraag toegelicht.

De training

Het doel van de implementatie van GOLD is het ondersteunen van de pm’er bij het 
beoordelen van het ontwikkelingsniveau van het kind, waardoor de pm’er beter kan 
aansluiten bij de actuele ontwikkelingsbehoeften van de kinderen in de groep. Voor het 
onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD moeten de pm’ers in staat 
zijn de gevonden ontwikkelingsniveaus in GOLD adequaat te registreren. Daarvoor 
is de training ontwikkeld. Er zijn vijf  trainingsbijeenkomsten georganiseerd. De zesde 
bijeenkomst was gereserveerd voor het afnemen van de kennisvragenlijst. De training 
is beschreven bij de procedure voor de gegevensverzameling voor de psychometrische 
kwaliteit (paragraaf  3.4.4.3). De beschrijving per trainingsbijeenkomst is opgenomen in 
bijlage 2. 

De kennisvragenlijst (subvraag 1.1.1)

De kennisvragenlijst werd onder toezicht van de onderzoeker individueel door de 
pm’ers ingevuld. Het was toegestaan daarvoor het observatiesysteem GOLD in te zien. 
Communicatie met anderen werd met het afnemen van de vragenlijst niet toegestaan. 
Het doel van de kennistoets aan het eind van de training was controle in welke mate de 
pm’ers in staat waren om de komende periode de gevraagde registraties te leveren. Foute 
antwoorden werden opgevat als het ontbreken van kennis, die alsnog moest worden 
toegelicht via instructies op locatie. Om objectiviteit voor de resultaten te waarborgen 
werden de antwoorden in de vragenlijsten door zowel de onderzoeker (2e beoordelaar) 
als de onderzoeksmedewerker (1e beoordelaar) volgens een gezamenlijk opgestelde 
beslisregel beoordeeld. De resultaten van de kennistoets werden door de onderzoeker 
gebruikt als feedback op de trainingsresultaten op basis waarvan nadere afspraken met 
de kindercentra gemaakt werden over het implementatietraject. 
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Het gerealiseerde huiswerk met het portfolio GOLD (subvraag 1.1.1)

Van de pm’ers werd verwacht dat al tijdens de training gingen oefenen met GOLD. 
Na iedere trainingsbijeenkomst werd een instructie voor de huiswerkopdracht 
meegegeven. De opdracht was het voor één kind verzamelen van observaties, het 
vervolgens op basis van deze gedragsvoorbeelden onderbouwt beoordelen van het 
ontwikkelingsniveau en het in GOLD registreren van deze beoordeling. De periode 
na het bespreken van een nieuw ontwikkelingsgebied was bedoeld voor het uitvoeren 
van deze oefening. De huiswerkopdracht moest voor de volgende trainingsbijeenkomst 
bij de trainers zijn ingeleverd. Vragen over de huiswerkopdracht konden aan het begin 
van de volgende trainingsbijeenkomst nog worden gesteld. De huiswerkopdrachten 
werden beoordeeld door zowel de onderzoeker als de onderzoek medewerker. Bij 
twijfel over de onderbouwing van de pedagogisch medewerker werd een beredeneerde 
oplossing gekozen die werd teruggekoppeld aan de pm’er. Het doel van deze procedure 
was het versterken van de praktische vaardigheden van de professionals. Het format 
voor het maken van de huiswerkopdrachten werd per e-mail aan de pm’ers verstuurd. 
Deze gemaakte opdrachten konden gratis per post, of  per e-mail naar de onderzoek 
medewerker worden verzonden. De pm’ers werden tijdens iedere training herinnerd aan 
het inleveren van de huiswerkopdrachten. Aan de pm’ers die hun huiswerkopdrachten 
niet op tijd inleverden werd per e-mail een herinnering gestuurd.

De schriftelijke ad-hoc vragenlijst (subvraag 1.1.2)

De training voor het leren werken met GOLD was de eerste die in Nederland werd 
ontwikkeld. Een training die niet aansluit bij de opleidingsbehoefte kan het draagvlak 
bij de pedagogisch medewerkers negatief  beïnvloeden. Met de vragenlijst is bij de 
individuele pedagogisch medewerkers in maart 2011 en november 2011 nagegaan in 
welke mate de training in hun beleving voldoende was om met GOLD te werken. 
Om deze ervaringen te inventariseren werden een stelling en een open vraag in de 
vragenlijsten opgenomen (zie bijlage 3).

3.3.4.2 De gerealiseerde werkwijze (subvraag 1.2)

De prioriteit voor de dataverzameling in dit onderzoek lag bij het realiseren van het 
onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van GOLD. Daarvoor waren 
voldoende volledig geregistreerde portfolio’s nodig voor kinderen in de leeftijd van 
0-4 jaar. Tegelijkertijd moest worden verkend in welke mate de pm’ers in staat zijn 
om, ondersteund door GOLD, systematisch en planmatig te handelen en daarvoor 
samen te werken met collega’s, ouders en eventuele externe vakdisciplines. Voor het 
implementeren van GOLD voor het onderzoek zijn twee afspraken gemaakt. Voor 
het realiseren van het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit is afgesproken dat 
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in tegenstelling tot de beoogde planmatige aanpak het gedrag van álle kinderen op álle 
zes de ontwikkelingsgebieden op drie momenten in het jaar wordt geobserveerd en 
beoordeeld. Bovendien is afgesproken dat de pedagogisch medewerkers bij zorgen 
over de ontwikkeling contact zouden zoeken met het CB-team. Hiermee werd 
gewaarborgd dat voor kinderen waarbij pm’ers na de beoordeling met GOLD risico’s in 
de ontwikkeling vermoeden zo nodig vroegtijdig vervolgacties kunnen worden ingezet.
Het observatiesysteem GOLD is een hulpmiddel in de met GROEI beoogde 
systematische en planmatige aanpak, met als te onderscheiden stappen: het observeren 
en documenteren (stap 1), het beoordelen (stap 3), en het op basis van teamevaluatie 
en overleg, plannen van het pedagogisch handelen in de volgende periode (stap 4). 
Deze werkwijze is in de training geïnstrueerd. Daarom is zowel de volledigheid van de 
registraties als de mate waarin de pm’ers GOLD gebruiken ter ondersteuning van een 
systematische en planmatige aanpak onderzocht. Daarnaast is verkend in welke mate er 
in de tijd verandering is te vinden op het signaleren van zorgkinderen en de behoefte 
aan ondersteuning bij de begeleiding van deze kinderen. De onderzoeksvraag 1.2: 

“Hoe hebben de professionals met GOLD gewerkt?”

is voor het beantwoorden van deze vraag verder geoperationaliseerd in drie subvragen:

1.2.1  Hoe volledig waren de registraties?

1.2.2  In welke mate is systematisch en planmatig gehandeld?

1.2.3  In welke mate is effect te vinden op het uitvoeren van de signaleringsfunctie?

De procedure en het design voor het beantwoorden van deze vragen wordt hieronder 
toegelicht. De planning was er op gericht dat de pedagogische medewerkers na de 
zomervakantie met het observeren zouden kunnen beginnen, zodat de eerste bezoeken 
voor de evaluatie en dataverzameling in alle kindercentra zouden plaatsvinden in 
november 2010 (T1). Het tweede moment was gepland in februari 2011 (T2), en het 
derde afsluitende moment in juni 2011 (T3). 

Tabel 3.5 Fase 2, meetmomenten systematisch en planmatig handelen 

0-meting Evaluatie T1 Evaluatie T2 Evaluatie T3

VL1c

gOLD1a

O1b

gOLD2a

O2b

VL2c

gOLD3a

O3b

VL3c

a De geplande dataverzameling GOLD, aan het eind van iedere observatieperiode
b Participerende observatie: geplande bezoeken aan kindercentra
c Vragenlijst pm’ers , voormeting en vervolgmetingen gericht op gebruik GOLD, mening en motivatie pm’ers                                                                      
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Die planning is voor KC1 en KC2 niet gehaald (zie hoofdstuk 5). In deze kindercentra 
is de dataverzameling een periode doorgeschoven. De eerste dataverzameling werd bij 
KC1 en KC2 gerealiseerd in februari 2011 (T2). Daardoor viel de vragenlijst voor deze 
kindercentra samen met GOLD1. Het afsluitende moment voor deze kindercentra was 
oktober 2011. De derde vragenlijst was gepland in juni 2011, maar schoof  voor alle 
pm’ers door naar november 2011. Hieronder wordt de procedure voor het beantwoorden 
van iedere subvraag toegelicht.

Volledigheid registraties (subvraag 1.2.1)

Ieder portfolio is door de onderzoeker tijdens de bezoeken aan het kindercentrum 
handmatig geïnspecteerd. Daarbij is gekeken naar het op de juiste wijze en volledig 
registreren van het ontwikkelingsniveau in de 51 ontwikkelingslijnen van GOLD. 
Tijdens de controles zijn aantekeningen gemaakt over de wijze waarop pm’ers 
aanvullende documentatie hebben vastgelegd, over het ontbreken van gegevens en is 
documentatiemateriaal gekopieerd. Deze handmatige inspectie geeft een globaal beeld 
van hoe is gewerkt, maar is niet nauwkeurig in de weergave van de volledigheid van 
registraties. Voor het onderzoek naar de volledigheid van de registraties is gebruik 
gemaakt van de gegevens die zijn verzameld voor het psychometrisch onderzoek 
van GOLD1, GOLD2, en GOLD3. Eerst is berekend hoeveel registraties op basis 
van drie meetmomenten per ontwikkelingsgebied beschikbaar zouden moeten zijn. 
Vervolgens is het aantal theoretisch beschikbare registraties per ontwikkelingsgebied 
vergeleken met het aantal feitelijk geregistreerde observaties. Voor het onderzoek naar 
verklaringen voor ontbrekende registraties is gebruik gemaakt van informatie uit de 
vragenlijst van november 2011 (VL3, zie ook bijlage 3), en van de aantekeningen die 
door de onderzoeker zijn gemaakt bij het inspecteren van de portfolio’s (O1, O2, O3), 
en het overnemen van de gegevens voor het psychometrische onderzoek van GOLD 
(GOLD1, GOLD2 en GOLD3). Deze aantekeningen en het materiaal dat tijdens de 
bezoeken aan de kindercentra is verzameld zijn ook geraadpleegd voor het verkrijgen 
van informatie over hoe de pm’ers de beoordelingen van de ontwikkelingsniveaus in 
GOLD hebben gedocumenteerd.

Het systematisch en planmatig handelen (subvraag 1.2.2)

Het systematisch en planmatig handelen wordt zichtbaar in de wijze waarop in de 
organisatie wordt gewerkt met de observatiecyclus (zie hoofdstuk 2). Daarin zijn vier 
stappen te onderscheiden: het observeren en documenteren (1), de op basis van deze 
informatie dagelijkse omgang met het kind (2), het beoordelen van de ontwikkeling 
van individuele kinderen (3), het evalueren, signaleren en plannen van het pedagogisch 
handelen (4). De stappen 1 en 2 vallen in de praktijk samen. De stappen 1, 3 en 4 
vormen samen de planmatige aanpak en volgen elkaar logisch in de tijd op. De 
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beoordeling van de ontwikkeling van de kinderen (stap 3), wordt bij het evalueren in 
verband gebracht met de gegevens van de groep, het pedagogisch handelen en het 
pedagogisch beleid met de beoogde ontwikkelingsdoelen. Vanuit deze evaluatie komt 
naar voren of  wat – gezien de pedagogische doelen - goed gaat, en waar meer aandacht 
aan moet worden besteed. Dit wordt ‘onderkenning’ genoemd. De term ‘signaleren’ is 
ondergebracht in stap 4, en duidt op de communicatie van pm’ers met anderen, zoals 
collega’s, ouders en hulpverleners (zie ook paragraaf  1.1.4). Aansluitend bij de stappen 
in de observatiecyclus zijn vragen geformuleerd die zijn gebruikt om met behulp van de 
ad-hoc vragenlijst te inventariseren in welke mate de in de observatiecyclus beschreven 
stappen met GOLD zijn doorlopen. Voor het beoordelen hiervan zijn de gegevens 
verkregen uit de vragenlijst van november 2011 (VL3, zie bijlage 3), en uit de door de 
pm’ers overhandigde groepsoverzichten en zorgformulieren (bijlage 5) gebruikt. De 
groepsoverzichten en zorgformulieren zijn bij de bezoeken aan de kindercentra door de 
pm’ers gekopieerd en meegegeven aan de onderzoeker. Deze informatie is aangevuld 
met gegevens uit bronnen van de onderzoeker verkregen tijdens de bezoeken aan de 
kindercentra, zoals de aantekeningen van observaties, en kopieën van documentatie 
in de portfolio’s GOLD (zie ook bijlage 7: overzicht bronnen onderzoek praktische 
bruikbaarheid).

Het effect op het uitvoeren van de signaleringsfunctie (subvraag 1.2.3)

Om te verkennen of  er effect is te vinden op het uitvoeren van de signaleringsfunctie 
is onderzocht of  er in november 2011 ten opzichte van maart 2010 veranderingen zijn 
waar te nemen in het aantal pm’ers dat meldt zich over één of  meer kinderen in de 
groep zorgen te maken en meldt daarvoor behoefte te hebben aan ondersteuning bij de 
begeleiding van deze kinderen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de informatie die de 
pm’ers verstrekten in de vragenlijst van maart 2010 en november 2011 (zie bijlage 3). 

3.3.4.3   De ervaren bruikbaarheid van GOLD (subvraag 1.3)

Een belangrijk aandachtspunt voor het beoordelen van de praktische bruikbaarheid van 
GOLD is de mate waarin de pedagogisch medewerkers dat in de praktijk ook zelf  zo 
ervaren (Verschuren, 2009). Met de onderzoeksvraag ‘Hoe denken pedagogisch medewerkers 
zelf  over de bruikbaarheid van GOLD voor het pedagogisch handelen?’, worden de meningen 
van de pm’ers over de bruikbaarheid van GOLD met behulp van de vragenlijst van 
november 2011 verkend (VL3).Voor het beoordelen van de praktische bruikbaarheid 
zijn vier aandachtspunten geformuleerd. Een belangrijk aandachtspunt voor GOLD is 
de inbedding in het pedagogisch beleid (Snow & Van Hemel, 2008). Dit betekent dat de 
pm’er de doelen van GOLD als richtinggevend voor het pedagogisch handelen moet 
aanvaarden (1). Het gebruik van GOLD moet de pm’ers vooral informatie opleveren 
voor het pedagogisch handelen in het kindercentrum (2) en de communicatie over 
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de ontwikkeling van het kind met ouders en andere vakdisciplines ondersteunen (3). 
De mate waarin pedagogisch medewerkers op de beoogde manier willen werken kan 
worden beïnvloed door contextuele factoren (Boendermaker, 2011; Fleuren et al., 
2010). In dat kader is ook gevraagd naar de invloed die een aanwezigheid van het kind 
van twee dagdelen of  minder volgens de pm’ers in de praktijk heeft op de bruikbaarheid 
van GOLD (4).

3.3.4.4 De motivatie om met GOLD te (blijven) werken (subvraag 1.4)

Een laatste aandachtsgebied voor het verkennen van het draagvlak bij de pm’ers is het 
onderzoeken van de motivatie om met GOLD te werken. Het implementeren en het 
gebruik van een nieuwe methode vraagt om het realiseren van gedragsveranderingen. 
Pedagogisch medewerkers moeten het observatiesysteem in de praktijk op de 
beoogde wijze leren toepassen. Uit implementatieonderzoek komt naar voren blijkt 
dat de meerwaarde die pm’ers door het gebruik van GOLD ervaren, de ervaren 
gebruiksvriendelijkheid, de ervaren gebruiksproblemen en de invloed van de 
beschikbare faciliteiten om met het systeem te leren werken gevolgen kunnen hebben 
voor de bereidheid om met GOLD te werken (Boendermaker, 2011; Fleuren et al., 
2010). Een belangrijke manier om de invoering van een nieuwe werkwijze te faciliteren 
is de ervaren ondersteuning en het beschikbaar stellen van extra tijd om met GOLD 
te (leren) werken. Het ervaren van ondersteuning kan de motivatie om te veranderen 
vergroten. Ook kan een nieuwe methode in het begin meer uitvoeringstijd vragen dan 
het uitvoeren van een werkwijze waarvoor al een zekere routine is opgebouwd. Met 
behulp van de vragenlijst van maart 2011 (VL2), en van november 2011 (VL3) is de 
pm’ers naar hun bereidheid om met GOLD te werken gevraagd, waarbij is verkend in 
welke mate deze factoren volgens de pm’ers een rol speelden (zie bijlage 3).

Aanvullende inventarisatie moeilijke doelen

De focus van dit onderzoek ligt op de bruikbaarheid van het instrument GOLD 
voor de pedagogisch medewerkers. In juli 2011 ontstond na het overleg van de 
begeleidingsgroep de behoefte om meer specifieke informatie te verzamelen over doelen 
die moeilijk observeerbaar zijn. Die informatie was nodig om in de begeleidingsgroep 
meer specifieke antwoorden te geven over de benodigde activiteiten voor het vergroten 
van de gebruiksvriendelijkheid van GOLD voor de pm’ers. De antwoorden van 
pedagogisch medewerkers in de vragenlijst van maart 2011 (VL2) boden daarvoor 
onvoldoende informatie. Om pedagogisch medewerkers in staat te stellen de benodigde 
informatie snel te kunnen geven, is een formulier ‘registratie moeilijke doelen’ gemaakt. 
Dit formulier is per post en per e-mail naar de contactpersoon van het kindercentrum 
verzonden. Het bestand is bovendien rechtstreeks naar het e-mailadres van de individuele 
pm’ers gestuurd. De formulieren konden met de post via een gratis antwoordnummer, 
en per e-mail worden geretourneerd.
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Na de beschrijving van de wijze waarop de gegevens voor het beantwoorden van de 
vragen zijn verzameld volgt hieronder een beschrijving van de wijze waarop de gegevens 
zijn geanalyseerd.

3.3.5 Data-analyse
In het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid van GOLD binnen GROEI staat 
het verwerven van nieuwe informatie centraal. Hoewel het ook interessant is om te 
onderzoeken hoe breed de informatie door alle betrokkenen wordt ondersteund, of  
hoe vaak een verschijnsel zich voordoet, gaat het in dit deel van het onderzoek vooral 
om de inhoud van de informatie die naar voren komt. Het vinden van zoveel mogelijk 
nieuwe informatie is belangrijker voor het verdiepen van het inzicht in de wijze waarop 
pm’ers werken, dan het toetsen van het effect van een geheel uitontwikkelde methodiek. 
Dit kennisdoel beïnvloedt niet alleen de dataverzameling, maar ook de wijze waarop 
gegevens worden geanalyseerd (Jansen, 2005; Morgan & Krueger, 1998; Yin, 2009). In 
alle bronnen wordt gezocht naar inhoudelijke informatie passend bij de via subvragen 
gekozen inhoudelijke aandachtspunten voor de analyse, wordt gelet op nieuwe 
informatie en op specifieke factoren die een succesvolle implementatie van GOLD 
kunnen beïnvloeden. De gevonden antwoorden zijn vergeleken met de aandachtspunten 
uit de implementatiechecklist van Fleuren et al., (2010). Voor het beantwoorden van de 
vraag naar de praktische bruikbaarheid van GOLD (onderzoeksvraag 1)  worden de 
resultaten op de vragen naar de toerusting (subvraag 1.1), en de gerealiseerde werkwijze 
(subvraag 1.2) inhoudelijk gekoppeld aan het thema ‘kunnen werken met GOLD’, en 
worden de resultaten voor de mening van pm’ers over de bruikbaarheid van GOLD 
(de subvraag 1.3) en de motivatie om met GOLD te (blijven) werken (subvraag 1.4) 
inhoudelijk gekoppeld aan het thema ‘willen werken met GOLD’. Bij het analyseren 
van beide thema’s is gelet op factoren die van invloed zijn op de wijze waarop factoren 
elkaar beïnvloeden. Het resultaat dat zo gevonden wordt voor het beantwoorden van de 
praktische bruikbaarheid van GOLD (onderzoeksvraag 1) wordt in een samenvatting 
beschreven.
Omdat bij het beantwoorden van de subvragen gegevens uit verschillende bronnen 
zijn gebruikt, wordt de wijze waarop de gegevens inhoudelijk zijn geanalyseerd en de 
beslisregels die daarbij zijn toegepast hieronder wederom per subvraag toegelicht. 

3.3.5.1 De toerusting van de pm’ers  (subvraag 1.1).

Voor het beantwoorden van de vraag of  de pm’er over voldoende kennis en vaardigheden 
beschikt om met GOLD te werken (vraag 1.1.1) is met de kennisvragenlijst onderzocht 
in welke mate de pm’ers die deelnamen aan de training over parate kennis beschikken met 
betrekking tot de wijze waarop ontwikkelingsgegevens in GOLD worden geregistreerd 
en op welke wijze de registratie en beoordeling tijdens het onderzoek zou worden 
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uitgevoerd. Met de huiswerkopdrachten is onderzocht in welke mate deze pm’ers ook in 
staat waren om GOLD toe te passen. Bij het beantwoorden van subvraag 1.1.1 is naast 
informatie over het aantal “geslaagde medewerkers”, gebruik gemaakt van gegevens 
over de mate waarin de pm’ers zelf  aangeven zich voldoende toegerust te voelen om 
met GOLD te werken. Een pm’er werd beschouwd als “geslaagd”, wanneer de pm’er 
de kennisvragenlijst voldoende had beantwoord, en daarnaast een volledig ingevuld 
en voldoende onderbouwd portfolio GOLD had ingeleverd.. Om te slagen voor de 
kennisvragenlijst moesten tenminste 60% van de 15 basisvragen goed zijn beantwoord, 
dat wil zeggen acht vragen goed beantwoord of  tenminste 21 punten gehaald. Ieder 
goed beantwoord onderdeel van de vraag leverde punten op. Een fout beantwoorde 
vraag leverde geen punten op, of  kon leiden tot aftrek van eerder verworven punten op 
andere onderdelen van dezelfde vraag. Uit de onderbouwing in het portfolio moest naar 
oordeel van zowel de onderzoeker als de onderzoeksmedewerker blijken dat de pm’er 
voldoende in staat is de kennis over GOLD toe te passen. De onderbouwing bestond uit 
het documenteren van het geregistreerde beoordelingsniveau met gedragsvoorbeelden 
van het kind. De onderzoeker en de onderzoeksmedewerker controleerden of  de 
koppeling van gegeven gedragsvoorbeelden of  toelichting van de pm’er en het 
beoordeelde ontwikkelingsniveau juist was beredeneerd (face validity).

De aldus verzamelde informatie wordt gelegd naast de beleving van de pedagogisch 
medewerkers over de mate waarin zij in de training voldoende zijn voorbereid op het 
werken met GOLD (subvraag 1.1.2). Die beleving is geïnventariseerd met een stelling 
in de vragenlijst van maart 2011. Dezelfde stelling is, aangevuld met een open vraag, 
herhaald in de vragenlijst van november 2011. De antwoorden op de stelling zijn eerst 
kwantitatief  verwerkt; de toelichtingen op de vraag en stellingen zijn gebruikt om 
de antwoorden van de pm’ers te interpreteren of  het inzicht in het aandachtsgebied 
te verdiepen. De resultaten voor de vastgestelde kennis en vaardigheden (subvraag 
1.1.1) en de resultaten voor de ervaren toerusting (subvraag 1.1.2) worden inhoudelijk 
samengevoegd bij het beantwoorden van de vraag naar de mate waarin de pedagogisch 
medewerkers waren toegerust. (subvraag 1.1). 

3.3.5.2 De gerealiseerde werkwijze (subvraag 1.2).

Deze paragraaf  beschrijft de wijze waarop de gegevens voor de volledigheid van de 
geregistreerde beoordelingen en het beoordelen van de gerealiseerde werkwijze met 
GOLD zijn geanalyseerd. Er wordt gebruik gemaakt van drie subvragen met als 
aandachtsgebieden: de volledigheid van de registraties, de gehanteerde werkwijze, en het 
verkennen van verandering in gesignaleerde zorgen over de ontwikkeling van kinderen 
en ondersteunings-behoeften. Bij het analyseren van de volledigheid van de gegevens ligt 
de nadruk op een kwantitatieve gegevensverwerking (subvraag 1.2.1). Bij het analyseren 
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van de gerealiseerde werkwijze ligt het accent op het kwalitatief  interpreteren van 
kwantitatief  verwerkte gegevens. Er is in deze fase vooral informatie nodig over hoe door 
de pm’ers met GOLD is gewerkt, waarbij het volgen van de beoogde observatiecyclus 
wel richtinggevend is voor het beoordelen van de mate waarin de gevolgde werkwijze 
aansluit bij de in GROEI beoogde systematische en planmatige aanpak (subvraag 
1.2.2; zie ook hoofdstuk 2). Voor het beantwoorden van de vraag naar effecten op het 
uitvoeren van de signaleringsfunctie moet beoordeeld worden of  er veranderingen zijn 
opgetreden in de wijze waarop wordt gesignaleerd (subvraag 1.2.3). Hieronder wordt de 
wijze waarop de gegevens zijn geanalyseerd per subvraag toegelicht.

Volledigheid beoordelingen (subvraag 1.2.1)

Met de kindercentra is afgesproken dat zij voor het psychometrisch onderzoek 
naar GOLD de ontwikkeling van alle kinderen gedurende drie perioden op alle zes 
ontwikkelingsgebieden observeren en beoordelen. Voor het evalueren van de mate 
waarin de pm’ers deze opdracht hebben gerealiseerd is gebruik gemaakt van de 
registratiegegevens die aan het eind van de drie observatieperioden uit GOLD zijn 
overgenomen. Aan de hand van het aantal kinderen dat in het onderzoek participeerde 
en het aantal per kind te realiseren registraties in GOLD is berekend hoeveel registraties 
per ontwikkelingsgebied nodig zijn voor het realiseren van 100% volledigheid. Bij 
100% volledigheid zijn alle deelnemende kinderen door de pm’ers beoordeeld, en is in 
alle ontwikkelingslijnen in GOLD voor alle kinderen een registratie aanwezig dat het 
beoordeelde niveau weergeeft. Vervolgens is per ontwikkelingsgebied berekend in welke 
mate het aantal beschikbare registraties afwijkt van het aantal verwachte registraties 
(GOLD1, GOLD2, GOLD3). Daarvoor zijn absolute aantallen en percentages 
berekend. Op basis van deze informatie kan worden beoordeeld of  de pm’ers in staat 
zijn de hoeveelheid registratietaken uit te voeren, en op welke ontwikkelingsgebieden 
registratieproblemen ontstaan. Deze feitelijke gegevens zijn voor het zoeken naar een 
verklaring voor de ontbrekende gegevens gelegd naast informatie die de pm’ers in de 
vragenlijst van november 2011 geven als toelichting op het ontbreken van registraties 
(VL3, bijlage 3). Voor het beoordelen van de wijze waarop de pm’ers de geregistreerde 
beoordelingen in GOLD ook hebben gedocumenteerd is gebruik gemaakt van 
documentatie die tijdens het inspecteren van de portfolio’s is verzameld. Het betreft 
de aantekeningen die door de onderzoeker zijn gemaakt tijdens het overnemen van 
de data voor het psychometrische onderzoek, en kopieën van het materiaal dat tijdens 
de bezoeken door de pm’ers zijn verstrekt. In de aantekeningen is vooral gezocht 
naar bijzonderheden over hoe de pm’ers de registraties en documentatie in het 
observatiesysteem hebben vastgelegd. De gevonden informatie over de gerealiseerde 
kwantitatieve en kwalitatieve registraties in GOLD zijn voor het interpreteren daarvan 
inhoudelijk vergeleken met de via de vragenlijst verkregen toelichtingen van de pm’ers. 
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De resultaten voor het beantwoorden van subvraag 1.2.1 zijn in een samenvatting 
beschreven.

Het systematisch en planmatig handelen (subvraag 1.2.2)

Voor het beoordelen van de mate waarin de pm’ers systematisch en planmatig kunnen 
handelen is gebruik gemaakt van antwoorden die de pm’ers gaven op de vragen die 
daarover in de vragenlijst van november 2011 zijn gesteld (VL3, zie bijlage 3), van de 
aantekeningen van de onderzoeker en de door de pm’ers overhandigde groepsoverzichten 
en zorgformulieren (bijlage 5). De antwoorden van de pm’ers op de vragen zijn eerst 
kwantitatief  geanalyseerd. Daarvoor is per stap in de ontwikkelingscyclus onderzocht 
hoe de pm’ers zeggen met GOLD te hebben gewerkt. De gerapporteerde werkwijze is 
vergeleken met de gegeven richtlijn voor het binnen GROEI werken met GOLD (zie 
hoofdstuk 2). Voor het verdiepen en interpreteren van de gevonden resultaten zijn de 
gevonden gegevens gekoppeld aan de informatie over opleiding, ervaring en herkomst 
kindercentrum van de pm’ers en aan de door de pm’ers zelf  bij het beantwoorden 
van vragen gegeven toelichtingen. Voor iedere stap in de observatiecyclus is een 
inhoudelijke beschrijvende samenvatting gemaakt van de wijze waarop pm’ers zeggen 
te hebben gewerkt. De informatie uit deze stappen is inhoudelijk samengevat voor het 
beantwoorden van subvraag 1.2.2.

Effecten op de uitvoering van de signaleringsfunctie (subvraag 1.2.3)

Het derde aandachtsgebied voor het onderzoek naar de gerealiseerde werkwijze 
is gericht op de effecten van de implementatie van GOLD op het uitvoeren van de 
signaleringsfunctie. Om te beoordelen of  er aan het eind van de periode van het 
onderzoek verandering is opgetreden in de mate waarin pm’ers zorgkinderen en 
ondersteuningsbehoeften communiceren zijn deze gegevens uit de vragenlijst maart 
2010 en november 2011 met elkaar vergeleken. Met behulp van de Wilcox Signed Ranks 
toets is onderzocht of  het aantal pm’ers dat in november 2011 signaleert zich zorgen te 
maken over een kind, en behoefte te hebben aan ondersteuning bij de begeleiding van 
deze kinderen significant is veranderd ten opzicht van maart 2010. 

Voor het beantwoorden van de vraag hoe de pedagogisch medewerkers met GOLD 
hebben gewerkt (subvraag 1.2) zijn de antwoorden gevonden voor de volledigheid van 
registraties (subvraag 1.2.1), de gerealiseerde werkwijze (subvraag 1.2.2) en de gevonden 
veranderingen in het signaleren van zorg en ondersteuningsbehoeften (subvraag 1.2.3) 
thematisch met elkaar verbonden. 
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3.3.5.3 De ervaren praktische bruikbaarheid (subvraag 1.3)

Voor het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid is gebruik gemaakt van de 
gegevens die de pm’ers verstrekten in de vragenlijst van november 2011 (zie bijlage 
3). De antwoorden van de pm’ers zijn eerst kwantitatief  verwerkt. De toelichtingen 
zijn gebruikt voor het interpreteren en verdiepen van de kwantitatieve gegevens. In 
de toelichtingen is gezocht naar trends in de meningen van de gebruikers en naar 
inhoudelijke factoren die deze mening beïnvloeden. De gevonden inhoud is beschreven 
en inhoudelijk met elkaar in verband gebracht bij het beantwoorden van vraag 1.3. 

3.3.5.4 De motivatie om met GOLD te (blijven) werken (subvraag 1.4)

Voor het beoordelen van de mate waarin de pm’ers gemotiveerd zijn om met GOLD 
te (blijven) werken zijn de antwoorden van de pm’ers op vragen in de vragenlijst van 
november 2011 naar de bereidheid om met GOLD te (blijven) werken, naar de ervaren 
gebruiksvriendelijkheid, en naar de door hen ervaren meerwaarde van het werken met 
GOLD gebruikt. Bovendien is onderzocht welke rol de factor “beschikbare tijd” speelt, 
welke problemen de pm’ers bij het werken met GOLD rapporteren en in welke mate 
zij voldoende ondersteuning hebben ervaren in het werken met GOLD. De door de 
pm’ers verstrekte antwoorden zijn eerst kwantitatief  verwerkt. De toelichtingen die 
pm’ers bij hun antwoorden hebben gegeven, de door pm’ers in het “formulier moeilijke 
doelen” gerapporteerde moeilijkheden en de toelichtingen daarop zijn gebruikt voor 
het interpreteren en verdiepen van de antwoorden in de vragenlijst. De informatie 
uit de vragenlijst en de opgave van verschillende bronnen is handmatig vergeleken en 
inhoudelijk met elkaar in verband gebracht.

Hiervoor is de methode voor het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid 
beschreven. Voor het beoordelen van de bruikbaarheid van GOLD is ook informatie 
nodig over de psychometrische kwaliteit van GOLD. De methode voor dit onderzoek 
volgt hierna in paragraaf  3.4.

3.4 De psychometrische kwaliteit van GolD™-nl 
De ontwikkeling van het instrument is de eerste stap die genomen moet worden voordat 
met de implementatie van GROEI in de kindercentra kan worden begonnen. Bij de 
ontwikkeling van een instrument zijn verschillende stappen te onderscheiden, met als 
belangrijkste onderscheid een ontwikkelfase en een toetsfase (Snow & Van Hemel, 
2008). 
Dit onderzoek is een eerste toetsing van de psychometrische kenmerken van de 
Nederlandstalige versie van GOLD. Het ontwerp van de Nederlandstalige versie van 
GOLD volgt de versie uit de Verenigde Staten, waar de ontwikkeling van het instrument 
al verder gevorderd is. De Nederlandstalige versie die in dit onderzoek is gebruikt 
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sluit aan op de versie waarvoor ook onderzoeksresultaten uit de Verenigde Staten 
zijn verschenen (Lambert, Kim, Taylor, McGee, 2010). De onderzoeksvraag voor het 
onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid is als volgt geformuleerd: 

In welke mate is het observatiesysteem GOLDTM valide en betrouwbaar? 

Begrippen betrouwbaarheid en validiteit 

Een betrouwbaar instrument levert onder gelijkblijvende omstandigheden hetzelfde 
resultaat op; de meting is herhaalbaar (Drenth & Sijtsma, 2006; Field, 2005; Kerlinger 
& Lee, 2000; Snow & van Hemel, 2008; Van Peet, Van den Wittenboer & Hox, 1995). 
Validiteit wordt door Drenth & Sijtsma (2006) omschreven als ‘de mate waarin de test 
aan zijn doel beantwoordt’ (p. 329). De beoordeling van de validiteit van een test of  
observatiesysteem staat dus altijd in relatie tot het doel waarvoor het instrument is 
ontwikkeld (Drenth & Sijtsma, 2006; Kerlinger & Lee, 2000; Van Peet, Van den 
Wittenboer & Hox, 1995; Snow & Van Hemel, 2008). Van den Brink en Mellenbergh 
(1998) maken onderscheid tussen een beschrijvend- en een beslissend testgebruik. Bij 
een beschrijvend testgebruik van GOLD is het vooral de bedoeling om met behulp van 
GOLD te laten zien welke vaardigheden wel en niet bij een kind aanwezig zijn. Voor 
het beoordelen van de validiteit voor dit doel is het voldoende om steun te vinden 
voor de theoretische begrippen waarmee het gedrag door GOLD wordt gemeten, zoals 
“sociaal-emotionele ontwikkeling”, “motoriek” of  “geletterdheid” (inhoudsvaliditeit). 
Bij een beslissend testgebruik worden de met GOLD verkregen gegevens ook gebruikt 
voor meer zwaarwegende beslissingen, zoals het toewijzen van speciale voorzieningen 
(selectie), classificatie of  diagnostiek. Wanneer de gegevens van GOLD dus gebruikt 
worden om vast te stellen of  er een ontwikkelingsachterstand is, dan is het van belang 
om de op basis van GOLD getrokken conclusies te vergelijken met een extern criterium, 
zoals een tegelijkertijd afgenomen ontwikkelingstest die als goed is beoordeeld 
(concurrente validiteit), of  het vergelijken van de op basis van GOLD in groep 2 
gedane voorspelling voor het schoolse functioneren met de niveaubepaling voor het 
kind afgenomen met Cito-toetsen bij de start van groep 3 (predictieve validiteit. De 
betrouwbaarheid van een instrument is een belangrijke voorwaarde voor het bepalen 
van de validiteit (Snow & Van Hemel, 2008). De betrouwbaarheid van instrumenten kan 
worden bepaald door onderzoek te doen naar de interne structuur van een instrument 
(zie interne consistentie, paragraaf  3.4.4.1), door te beoordelen naar de mate waarin 
twee beoordelaars met hetzelfde instrument in dezelfde situatie tot hetzelfde oordeel 
komen (zie inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid, paragraaf  3.4.4.2), of  door te kijken of  
een beoordelaar in dezelfde evaluatieperiode op basis van dezelfde documentatie twee 
keer tot dezelfde beoordeling komt (intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid). Snow & Van 
Hemel (2008) wijzen er op dat niet bewezen kan worden dat een instrument “valide” is, 
maar dat naarmate resultaten uit herhaald en verschillend opgezet onderzoek vaker de 
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meetpretenties van een instrument niet kunnen weerleggen, het vertrouwen toeneemt 
dat de met het instrument gerealiseerde beoordelingen geldig zijn. 

Wat betekent dit voor het onderzoek naar de validiteit van GOLD? Het gebruiksdoel 
van het observatiesysteem GOLD™ is allereerst beschrijvend. Het observatiesysteem 
GOLD™ is een op de brede ontwikkeling gericht kindvolgsysteem dat is ontwikkeld 
voor gebruik in kindercentra voor kinderen van 0-6 jaar (aanvang groep 3). GOLD biedt 
51 ontwikkelingslijnen op zes relevante ontwikkelingsgebieden. Het observatiesysteem 
is ontwikkeld om pedagogisch medewerkers door middel van een genuanceerd 
ontwikkelingsprofiel antwoord te geven op de vraag: ”wat kan dit kind al”. Het moet 
pedagogisch medewerkers ondersteunen bij het beoordelen of  het kind vooruitgaat, 
of  de kennis, vaardigheden en het gedrag passen bij de te verwachten ontwikkeling 
voor kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, en bij het herkennen van kinderen die in 
aanmerking komen voor hulp, screening of  verdiepende diagnostiek (Heroman, Burts, 
Berke & Bickart). Het eerste gebruiksdoel is vooral beschrijvend. In dit onderzoek 
wordt daarom ondersteuning gezocht voor de mate waarin de ontwikkelingsgebieden 
en indicatoren van het instrument ook de beoogde inhoud meten. Daarvoor wordt 
allereerst de interne consistentie bepaald (zie paragraaf  3.4.4.1), waarna ook de 
constructvaliditeit verkend kan worden (paragraaf  3.4.4.4). Daarnaast wordt onderzoek 
gedaan naar de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid om te verkennen in welke mate de 
resultaten negatief  beïnvloed kunnen worden door de wijze waarop het instrument 
wordt toegepast (paragraaf  3.4.4.2). Het laatst genoemde gebruiksdoel van GOLD kan 
beschouwd worden als een effect van het beschrijvend volgen van de ontwikkeling, 
maar suggereert ook een voorspellend karakter. Om te verkennen in welke mate het 
met GOLD mogelijk is voorspellingen te doen over het ontwikkelingsniveau, wordt de 
concurrente validiteit van GOLD onderzocht (paragraaf  3.3.4.3).

3.4.1 De onderzoeksvragen
Voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van dit instrument is onderzoek gedaan 
naar de interne consistentie, en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van GOLD. Voor 
het bepalen van de betrouwbaarheid zijn twee deelvragen gesteld:

2.1   In welke mate is GOLD intern consistent? 

2.2   Hoe ziet de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van GOLD er uit?

De validiteit is onderzocht door te kijken naar de concurrente validiteit en de 
constructvaliditeit. Voor dit onderzoek zijn ook twee deelvragen geformuleerd:

2.3  Hoe ziet de concurrente validiteit van GOLD er uit?

2.4  Wat is de mate van construct validiteit van GOLD?
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3.4.2 De onderzoeksgroepen
Voor het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD zijn allereerst de 
door pm’ers en door studenten aan de opleiding pw3 en pw4 in GOLD geregistreerde 
kindgegevens gebruikt. Een deel van de kinderen waarvoor ontwikkelingsgegevens 
in GOLD zijn geregistreerd, zijn voor het bepalen van de concurrente validiteit ook 
met andere instrumenten beoordeeld door ouders en testleiders. In de paragrafen 
3.4.2.1 en 3.4.2.2 wordt toegelicht welke onderzoeksgroepen betrokken waren bij het 
beantwoorden van de verschillende onderzoeksvragen.

3.4.2.1 De kinderen

Een kindvolgsysteem maakt onderdeel uit van de in het kindercentrum gehanteerde 
methode voor het pedagogisch handelen, en wordt in principe voor alle kinderen 
ingevuld. Het doel was om via inclusie van drie kindercentra een totaal van 80 kinderen 
te bereiken, zodat tenminste 60 kinderen in het onderzoek naar de psychometrische 
kwaliteit van GOLD betrokken zouden zijn. De observatiegegevens van deze kinderen 
zijn gebruikt voor het beoordelen van de interne consistentie, voor het beoordelen 
van concurrente validiteit, en de constructvaliditeit. Alleen de kinderen waarvoor een 
toestemmingsverklaring van de ouders  is ontvangen, zijn in het onderzoek geïncludeerd.
In het onderzoek zijn verspreid over drie metingen totaal 86 kinderen betrokken; 28 uit 
KC1, 54 uit KC2 en 4 uit KC3. Op het eerste meetmoment namen 76 kinderen deel, het 
tweede meetmoment 76 en het derde meetmoment 72 (zie ook hoofdstuk 7). De ouders 
hebben geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek ontvangen. De kinderen die 
meededen aan het onderzoek naar de concurrente validiteit kregen na afloop van de 
testafname met de Bayley-III wel een cadeautje mee.

3.4.2.2 Pedagogisch werkers en studenten pw3 en pw4

De deelname van de pm’ers is in de paragrafen 3.2 en 3.3.2 in het kader van het 
onderzoek naar de praktische bruikbaarheid beschreven. Voor het beoordelen van 
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is gebruik gemaakt van de scores van de 
deelnemers aan de trainingen van GOLD. Totaal waren daar 17 pm’ers bij betrokken. 
In paragraaf  3.2 is reeds genoemd dat daarnaast studenten uit drie ROC locaties te 
Dongeradeel, Heerenveen en Leeuwarden bij het onderzoek werden betrokken. Door 
de opleidingen zijn op ieder van deze locaties twee gastlessen georganiseerd. De tijdens 
deze gastlessen bij de studenten verzamelde scores van GOLD zijn gebruikt voor 
het bepalen van de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid. De procedure voor de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid voor zowel de training als de gastlessen wordt beschreven 
in paragraaf  3.4.3.2. In totaal participeerden 58 studenten in dit onderzoek naar de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid, waarvan 19 uit ROC1, 27 uit ROC2 en 12 uit ROC3. 
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3.4.3 Instrumenten
Voor de uitvoering van het onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van 
GOLD zijn meerdere instrumenten ingezet. 

GOLD™-NL, doelen voor ontwikkelen en leren 0-6.

In hoofdstuk 4 wordt het observatiesysteem GOLDTM beschreven (Heroman, Burts, 
Berke & Bickart, 2010). GOLD biedt voor zes ontwikkelingsgebieden totaal 51 doelen 
met de daarbij behorende doorlopende ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot en 
met 6 jaar (niveau start groep 3).

Voor het bepalen van de concurrente validiteit zijn de met GOLD verkregen ruwe 
scores vergeleken met de ruwe scores uit andere instrumenten die gelijktijdig voor 
dezelfde kinderen zijn ingezet. Het bleek moeilijk te zijn om voor de leeftijdsgroep 0 
tot 4 jaar instrumenten te vinden die zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de te 
onderzoeken leeftijdsgroep overeenkomen met GOLD en waarvoor in onderzoek ook 
een voldoende psychometrische kwaliteit is gevonden. Gekozen is voor de Bayley-III-
NL (Bayley, 2006; Visser, L., persoonlijke communicatie december 2010) en Vineland 
Screener 0-6 (Scholte, Van Duijn, Dijkxhoorn, Noens, & Van Berckelaer-Onnes, 2009).

Bayley Scales of Infant and Toddler Development III (Bayley™-III-NL).

De Bayley-III (Bayley, 2006) is een gestandaardiseerd en genormeerd instrument voor 
jonge kinderen dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld voor het vroegtijdig signaleren 
van ontwikkelingsproblemen en evaluatie van interventieprogramma’s. De Bayley-III-
NL is de Nederlandstalige versie van de Bayley, third edition ( Bayley, 2006). De derde 
versie van de Bayley is een aanpassing van eerdere versies. Deze versie bestaan niet 
uit twee, maar uit vijf  subschalen. Met de Bayley-III wordt de ontwikkelingsleeftijd 
van jonge kinderen vanaf  1 maand tot en met 42 maanden op een gestandaardiseerde 
manier in beeld gebracht op vijf  domeinen: cognitie (CO), taal (begrip (TB) en 
productie (TP), motoriek, grof  (GM) en fijn (FM). Ten tijde van het GOLD loopt 
er een normeringsonderzoek voor de Bayley-III, waar de afdeling orthopedagogiek 
van de Rijksuniversiteit Groningen bij betrokken is. Het onderzoek was nog gaande 
waardoor Nederlandse normen niet beschikbaar waren. In de Verenigde Staten is de 
Bayley-III ontwikkelingstest onderzocht bij een populatie van 1700 kinderen, verdeeld 
over 17 leeftijdsgroepen van kinderen van 1 maand tot 42 maanden oud. Voor het 
bepalen van de psychometrische kwaliteit is onder andere onderzoek gedaan naar de 
interne consistentie, de constructvaliditeit en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
van de Bayley-III-NL. De gemiddelde correlaties per ontwikkelingsgebied variëren 
van .86 (motoriek, fijn) tot .91 (cognitie, taalproductie en motoriek, grof). Met 
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factoranalyse zijn 3 factoren gevonden, passend bij de schalen voor taal, de motoriek 
en cognitie. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is op basis van een populatie van 
56 kinderen onderzocht. Voor de sociaal-emotionele vragen bedraagt de gemiddelde 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid .82, voor de adaptieve schaal gemiddeld .79 en voor 
de vaardigheden .73. (Bayley, 2006)

Vineland Screener 0-6

De Vineland Screener (Scholte et al., 2009) is een screeningsinstrument dat is ontwikkeld 
om met behulp van informatie van primaire verzorgers te beoordelen of  er een potentiële 
ontwikkelingsachterstand is of  niet. De adaptieve schaal van de Vineland Screener maakt 
onderscheid tussen de domeinen communicatie (COM), sociale vaardigheden (SOC), 
dagelijkse vaardigheden (DAG) en motoriek (MOT). Daarnaast kan een totaalscore 
adaptief  gedrag (AGT) bepaald worden. De inhoud van deze domeinen komt grotendeels 
overeen met vaardigheden die te vinden zijn in de domeinen van GOLD, respectievelijk 
taal en communicatie, geletterdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, en motoriek. Het 
instrument is door de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit 
Leiden ontwikkeld. Het instrument is afgeleid van de Amerikaanse Vineland Adaptive 
Behavior Scales. Om de psychometrische kwaliteit van de Vineland Screener te bepalen 
is in een gewone onderzoekspopulatie onderzoek gedaan naar de interne consistentie, 
de inter-beoordelaars-betrouwbaarheid en de constructvaliditeit. De interne consistentie 
ligt voor de subgroepen rond de 0.80 of  hoger, en ligt voor de totale groep tussen de 
.95 en .99. De inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid tussen ouders van 206 kinderen ligt 
tussen de .70 en .97 op de subschalen, met een gemiddelde van .97 voor de totale 
groep. Uit het onderzoek naar de constructvaliditeit voor een onderzoeksgroep van 452 
kinderen wordt geconcludeerd dat de 4 subschalen samenvallen in één schaal, dus dat 
er sprake is van één bovenliggende factor. Dit komt overeen met het beoogde begrip 
‘‘adaptief  gedrag’’.

3.4.4 Procedure en design
Deze paragraaf  beschrijft de wijze waarop het onderzoek naar de interne consistentie 
(paragraaf  3.4.4.2), de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid (paragraaf  3.4.4.3), de 
concurrente validiteit (paragraaf  3.4.4.4) en de constructvaliditeit (paragraaf  3.4.4.5). 

Alle ouders is voorafgaand aan de implementatie van GOLD om toestemming gevraagd 
voor het deelnemen van hun kind aan het onderzoek naar de bruikbaarheid van 
GOLD. Zij hebben via de pedagogisch medewerkers een informatiebrief  ontvangen. 
In een antwoordstrook konden de ouders aangeven of  ze toestemming geven voor 
het onderzoek. Gedurende het onderzoek werden nieuwe kinderen aangemeld op de 
kindercentra. Ook de ouders van deze kinderen hebben de informatie over het onderzoek 
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ontvangen en konden schriftelijk hun toestemming voor deelname doorgeven. De 
pedagogisch medewerkers hebben alle antwoordformulieren verzameld en per post of  
persoonlijk aan de onderzoeker verstrekt.

Na de start van de implementatie werd besloten om voor het meten van de concurrente 
validiteit de Bayley-III af  te nemen. Hiervoor was aanvullende informatie en opnieuw 
toestemming van de ouders nodig, omdat deze onderzoeksgegevens ook zouden worden 
gebruikt in een onderzoek naar de Bayley-III-NL. De ouders die al aan het begin van 
het onderzoek een toestemmingsverklaring hadden ondertekend zijn daarvoor opnieuw 
benaderd. Alle ouders is via een brief  gevraagd mee te werken aan het afnemen van de 
Bayley-III (Bayley, 2006) en het invullen van de Vineland Screener 0-6 jaar (Scholte et 
al, 2009; Van Duijn, Dijkxhoorn, Noens, Scholte, Van Berckelaer-Onnes, 2009). Door 
middel van het invullen van een toestemmingsformulier konden ouders zich opgeven 
of  afmelden voor onderzoeksdeelname. De ouders die toestemming gaven voor het 
onderzoek met de Bayley-III konden op het formulier direct hun beschikbaarheid voor 
het bijwonen van de testafnames invullen. Deze formulieren zijn door ouders ingeleverd 
bij de pedagogisch medewerkers of  door hen teruggestuurd naar de onderzoekers. 
Ouders die niet binnen de gevraagde periode reageerden zijn ook telefonisch en/of  per 
e-mail door de onderzoeker of  de onderzoeksmedewerker benaderd.

De onderzoekers hebben op basis van de aangegeven beschikbaarheid een planning 
gemaakt voor de testafnames. De planningen zijn per e-mail zowel naar de testleiders 
als naar de contactpersonen in de kindercentra gestuurd. De contactpersonen hebben 
aan de hand van deze planningen vervolgens de pm’ers geïnstrueerd over de periode 
waarbinnen de afrondende beoordeling van de kinderen moest plaatsvinden. Op 
drie momenten in het jaar, februari, mei en september, is binnen een periode van 2 
weken de ontwikkeling van de kinderen door de pm’ers beoordeeld met GOLD, is 
voor een deel van de kinderen ook de Bayley-III NL afgenomen,  en hebben ouders 
de Vineland Screener 0-6 vragenlijst ingevuld. De Bayley-III testen zijn afgenomen 
door studenten, die hiervoor door onderzoekers van de afdeling orthopedagogiek zijn 
opgeleid. De testresultaten zijn door de testleiders aan de onderzoeker beschikbaar 
gesteld. Ook hebben zij een verslag voor de ouders geschreven, dat in een envelop van 
de Rijksuniversiteit Groningen via het postbakje van de kinderen in het kindercentrum 
aan de ouders is verstrekt. De ouders zijn alleen geïnformeerd over de uitslag van de 
Vineland Screener 0-6, wanneer daarom werd gevraagd. Dat is voorgekomen bij twee 
kinderen uit KC2, na het laatste meetmoment. 

De met GOLD bij de kinderen verzamelde ontwikkelingsgegevens zijn gebruikt voor 
het beantwoorden van de onderzoeksvragen gericht op de interne consistentie van 
GOLD, de concurrente validiteit van GOLD en de constructvaliditeit van GOLD. 
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Voor het bepalen van de concurrente validiteit zijn de ontwikkelingsgegevens gebruikt 
die gelijktijdig bij kinderen zijn verzameld met GOLD, met de eerste afname van de 
Vineland Screener 0-6 en met de eerste afname van de Bayley-III test.

3.4.4.1    Procedure interne consistentie

Het begrip ‘interne consistentie’ verwijst naar de interne structuur van de items in een 
test (Van den Brink & Mellenbergh, 1998). In onderzoek naar de interne consistentie 
wordt onderzocht of  de items waarvan verondersteld wordt dat ze hetzelfde meten 
dat ook daadwerkelijk doen, waardoor de items inwisselbaar zijn (Drenth & Sijtsma, 
2006; Van Peet, Van den Wittenboer & Hox, 1995). Bijvoorbeeld, meten de items van 
het sociaal-emotionele domein van GOLD allemaal ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’? 
In de Verenigde Staten is onderzoek gedaan naar de interne consistentie van GOLD 
(Lambert, Kim, Taylor & McGee, 2010). De interne consistentie is volgens de 
onderzoekers hoog. De laagste waarde voor de Cronbachs alpha werd gevonden op het 
domein motoriek (. 957); de hoogste waarde op het domein cognitie (.980). 

Om de mate van interne consistentie van GOLDTM te kunnen bepalen werd 
gebruik gemaakt van de ruwe scores van de eerste gegevensverzameling met GOLD 
(GOLD1) voor de kinderen van KC1, KC2 en KC3. Het betreft de scores van alle zes 
ontwikkelingsgebieden. Voor de meting in februari 2011 is gebruik gemaakt van de 
gegevens die genoteerd zijn in de periode van medio november 2010 tot medio februari 
2011. Voor KC3 betrof  dit de gegevens uit de periode vanaf  de zomervakantie 2010 
tot medio november 2010 (Evaluatie T1; dataverzameling november 2010). Voor KC1 
en KC2 betrof  het de gegevens die genoteerd zijn in de periode van medio november 
tot medio februari 2011 (Evaluatie T1; dataverzameling februari 2011). Op beide 
tijdstippen vulden de pedagogisch medewerkers de observatielijst voor de eerste keer 
in. Er is geen verschil in ervaring met het invullen van de lijst. Per kind is de lijst door 
één pm’er ingevuld.  Het is de bedoeling dat de pm’ers doorlopend gericht observeren. 
De scores zijn door de onderzoeker in de kindercentra op onderzoeksformulieren 
overgenomen. De onderzoeker werd daarbij ondersteund door studenten van de 
afdeling orthopedagogiek. Door deze werkwijze waren de pedagogisch medewerkers 
in staat hun observatielijsten te blijven gebruiken en de onderzoeker kon gelijktijdig 
de gegevens analyseren. De observatielijsten zijn ingevuld in een periode van drie 
maanden, waarna een nieuwe observatieperiode begon. Alleen de gegevens uit de eerste 
observatieperiode zijn voor het onderzoek naar de interne consistentie gebruikt. Daarbij 
zijn gegevens van 76 kinderen uit de drie participerende kindercentra betrokken.

In Tabel 3.6 wordt weergegeven hoe de dataverzameling voor het onderzoek naar de 
interne consistentie van GOLD is georganiseerd.
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Tabel  3.6 Onderzoek naar de interne consistentie, dataverzameling en meetmoment per kindercentrum

Vraag Doel Werkwijze GOLD1 GOLD2 GOLD3

2.1 Vaststellen interne 
consistentie 

Ontwikkelingsgegevens 
kinderen verzamelen
met gOLD

 X - -

 KC3 Nov’10 Febr’11 Mei’11

KC1
KC2

Febr’11
Febr’11

Mei’11
Mei’11

Nov’11
Nov’11

a Dataverzameling gebruikt voor interne consistentie

3.4.4.2 Procedure en design  inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB)

Het is belangrijk dat pm’ers het beoogde gedrag zo valide en betrouwbaar mogelijk 
registreren (Baarda & De Goede, 2006; Cozby, 2005; Grisham-Brown et al., 2009; 
Kerlinger & Lee, 2000). Hoe meer en vaker beoordelaars het met elkaar eens zijn 
over wat ze zien, hoe betrouwbaarder de observaties geacht worden te zijn. De mate 
waarin twee beoordelaars het met elkaar eens zijn over een te meten kenmerk wordt 
‘overeenstemming’ genoemd (Snow & Van Hemel, 2008; Van de Sande, 1999). Dit 
is een meer algemeen begrip dan inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB). De 
inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid verwijst volgens Bakeman en Gottman (1997) 
psychometrisch naar de nauwkeurigheid waarmee de overeenstemming tussen het 
oordeel van twee of  meer onafhankelijke observeerders over een te meten kenmerk te 
meten is. 
De inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) wordt onderzocht met de volgende 
subvragen:

2.2.1 Is de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid van GOLD voor pedagogisch medewerkers 
voldoende?

2.2.2 Neemt de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid toe naarmate de pedagogisch medewerkers meer 
ervaring hebben met GOLD?

2.2.3 Is de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid van GOLD voor ROC studenten voldoende?

Aangezien het in de praktijk niet haalbaar is om GOLD door twee pedagogisch 
medewerkers tegelijkertijd voor eenzelfde kind te laten invullen, kunnen geen 
observatiegegevens van GOLD1, GOLD2, en/of  GOLD3 gebruikt worden om de 
inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen. Daarom is gebruik gemaakt van de 
observatiegegevens uit de training van de pedagogisch medewerkers (zie bijlage 2), 
en uit gastlessen die aan studenten zijn gegeven. In de training en in de gastlessen 
zijn door de pm’ers en studenten dezelfde videofragmenten met gedrag van eenzelfde 
kind beoordeeld. De studenten gebruikten in de gastlessen echter de nieuwste versie 
van GOLD, waarmee het empirische onderzoek is uitgevoerd. Bovendien is bij de 
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studenten geen tweede meting uitgevoerd. Voor het beantwoorden van de eerste twee 
onderzoeksvragen worden de registraties uit de training van de pm’ers gebruikt. Die 
procedure wordt eerst besproken. Daarna wordt de procedure voor het bepalen van de 
IBB van studenten toegelicht.

IBB pedagogisch medewerkers ( subvragen 2.2.1 en 2.2.2)

De IBB van GOLDTM wordt op meerdere momenten bepaald. Verondersteld wordt 
namelijk dat de vaardigheid in het scoren van GOLD toeneemt en daarmee ook de IBB 
naarmate een pedagogisch medewerker meer ervaring heeft met het scoren van de lijst. 
De voor- en nametingen volgden op elkaar met enkele weken tussenpozen. In Tabel 
3.7 is op de volgende pagina afgebeeld hoe de metingen voor de IBB in de training zijn 
georganiseerd.

Voor de training van de pedagogisch medewerkers zijn door twee studenten van de 
afdeling orthopedagogiek in een kindercentrum video-opnamen van één kind in de 
leeftijd van 3 jaar gemaakt. Deze video-opnamen zijn door de onderzoeker voor 
het realiseren van de observatieopdrachten in de training bewerkt. Het doel van de 
trainingen is ook het afstemmen van het oordeel van de pm’ers op elkaar en op dat van 
de trainer. Om die afstemming te kunnen realiseren heeft de onderzoeker vooraf  met de 
onderzoeksmedewerker besproken hoe de observatieresultaten in GOLD er op basis van 
de videofragmenten uit zou moeten zien. Deze richtlijn geldt vervolgens als een protocol 
op basis waarvan in trainingen wordt beoogd de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 
pm’ers te versterken (Bakeman & Gottman, 1997).
Voor het verzamelen van gegevens voor het onderzoek naar de inter-beoordelaars-
betrouwbaarheid hebben de pm’ers aan de hand van een video-opname een 3-jarig 
kind twee maal geobserveerd. De ontwikkeling van dit kind is door de pm’ers op vier 
ontwikkelingsgebieden beoordeeld. De eerste keer is geobserveerd en geregistreerd 
zonder enige voorinformatie of  training over het te observeren ontwikkelingsgebied. 

Tabel 3.7 Training GOLD met meetmomenten IBB

tr1 tr2 tr3 tr3 tr4 tr4 tr5 tr5 tr6

Basis gOLD SE/MO SE/MO T&C T&C COg COg SPW

X O1  X O2 O1  X O2 O1 X O2 X toets

Huiswerkopdrachten O3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

tr : training dagdelen 1 tot en met 6. 
O1,O2: Dataverzameling observaties pedagogisch medewerkers met GOLD tijdens training aan de hand van 
videofragmenten ten behoeve van het bepalen van de interbeoordelaars-betrouwbaarheid en het effect van de 
training daarop; O1 is observatie zonder informatie; O2 is observatie in volgende trainingssessie na informatie en 
bespreking.
O3: Visuele inspectie onderbouwde observaties in portfolio’s van de pedagogisch medewerker als oefening voor en 
controle op de vaardigheid in het toepassing van het werken met GOLD:
X: Instructie; SPW: Instructie Systematisch Planmatig Werken.
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Deze scoring is in Tabel 3.7 weergegeven als de O1 meting voor het bepalen van 
de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid van deze gebieden. De tweede observatie 
is weergegeven als O2. Voorafgaand aan iedere observatie is het belang van een 
onafhankelijke beoordeling voor de ontwikkeling van het instrument benadrukt. 
Meteen na de observatie worden de registraties van de pm’ers verzameld. Daarna 
zijn de observaties voor dit gebied aan de hand van de beoordelingsrichtlijn door de 
trainer/onderzoeker met de pm’ers besproken. De tweede observatie vindt plaats aan 
het begin van de volgende trainingsbijeenkomst. De pm’ers hebben in de tussentijd de 
informatie uit de gebruikersgids voor dat onderdeel kunnen lezen, en aan de hand van 
het huiswerk kunnen oefenen met het besproken ontwikkelingsgebied. Aan het begin 
van de trainingsbijeenkomst wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen over 
waar de pm’ers in de tussenliggende weken tegen aangelopen zijn. Daarna wordt de 
observatie uit de vorige trainingsbijeenkomst op dezelfde wijze herhaald, en worden de 
ingevulde observatielijsten ingenomen. Vervolgens wordt in dezelfde bijeenkomst het 
volgende ontwikkelingsgebied eerst zonder voorinformatie geobserveerd (O1), waarna 
weer een uitleg en bespreking van de observatieopdracht volgt.

Procedure voor de gastlessen voor de meting bij de studenten (subvraag 2.2.3)

In paragraaf  4.2 wordt beschreven dat de eerste training voor pedagogisch medewerkers 
heeft geleid tot aanpassingen in het instrument GOLD™-NL. Deze aangepaste versie 
is gebruikt tijdens het onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor ROC 
studenten. Totaal 58 ROC studenten van een opleiding pedagogisch werk niveau 3 
(pw3) en pedagogisch werk niveau 4 (pw4) uit drie locaties hebben op hun eigen locatie 
twee gastlessen bijgewoond, waarin met GOLD is gewerkt. Tijdens de eerste gastles 
werd uitleg gegeven over het doel en opbouw van GOLD. Daarbij werden ook de 
wijze van registreren en de inhoud van de doelen voor het domein sociaal-emotionele 
ontwikkeling kort besproken. Vervolgens werd de studenten gevraagd het sociaal 
emotionele ontwikkelingsgebied te scoren. Na de scoring ontvingen studenten een 
toelichting op dit gebied en werden de beoordelingen met behulp van de masterrating 
vergeleken met die van de trainer. Tijdens de tweede bijeenkomst observeerden de 
studenten na een korte toelichting het ontwikkelingsgebied ‘taal en communicatie’.  
Daarna volgde wederom een bespreking van de beoordeling in relatie tot de doelen. 
Geobserveerd werd aan de hand van de videobeelden die ook in de trainingen voor 
pedagogisch medewerkers zijn gebruikt.

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaald door te kijken naar de overeenstemming 
die is te vinden tussen de ruwe scores per item en de gemiddelde itemscore (subvragen 
2.2.1 en 2.2.3). Bovendien is voor de pm’ers een vergelijking gemaakt tussen 
overeenstemming tijdens de eerste en de tweede observatie in de training (subvraag 
2.2.2). 
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3.4.4.3 Procedure en design concurrente validiteit 

Het begrip “concurrente validiteit’’ verwijst naar de mate waarin testresultaten 
overeenkomen met gelijktijdig geobserveerde criteriumgegevens (Drenth, Sijtsma, 
2006; Van den Brink & Mellenbergh, 1998). Een van de gebruiksdoelen van GOLDTM 
is de vroegtijdige onderkenning van kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt, 
en die daarvoor baat hebben bij screening en diagnostiek. De mate van voorspellende 
waarde van GOLDTM (het tijdig of  beter onderkennen van risicokinderen) kan in kaart 
worden gebracht door onderzoek te doen naar de predictieve validiteit. Hierbij wordt 
onderzocht of  voorspellingen (van GOLDTM) worden bevestigd door op een later 
tijdstip verkregen gegevens (Drenth & Sijtsma, 2006; Kerlinger & Lee, 2000). Gezien 
de doorlooptijd van dit onderzoek is het niet mogelijk om onderzoek te doen naar 
de predictieve validiteit van GOLD. De waardering van het gebruik van GOLD kan 
niettemin toenemen wanneer het oordeel van de pm’er op basis van dit instrument 
overeenkomt met de beoordeling op basis van andere instrumenten die als “goede 
instrumenten” zijn beoordeeld. De concurrente validiteit wordt onderzocht met de 
onderzoeksvraag:

Wat is de concurrente validiteit van GOLDTM? 

Om de concurrente validiteit van GOLD te bepalen zijn de ruwe scores van dit 
instrument vergeleken met de ruwe scores van de Bayley-III en Vineland Screener 
0-6 (subvraag 2.3.1). De tests met de Bayley-III werden afgenomen door studenten 
Orthopedagogiek en Psychologie. Zij zijn in het kader van een onderzoek naar de 
aanpassing van de Bayley-III voor ontwikkelingsonderzoek bij jonge kinderen met een 
beperking opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Elke testleider heeft een training 
gevolgd, heeft vijf  oefentestafnames gedaan, en is bij twee testafnames geobserveerd 
door de onderzoekers van het Bayley-III project (Burggraaf, 2011). Ouders vulden zelf  
de Vineland Screener 0-6 vragenlijsten in. 
De testafnames met de Bayley-III en daaraan gekoppeld het invullen van de Vineland 
Screener 0-6 vonden plaats in februari, mei en september 2011. Voor het bepalen van 
de concurrente validiteit is in dit onderzoek alleen gebruik gemaakt van de gegevens die 
zijn verzameld in februari 2011. De scores van GOLD1 zijn vergeleken met de scores 
van Bayley1/Vineland T1. De testafnames met de Bayley-III vonden plaats in ruimtes 
die door de kindercentra beschikbaar werden gesteld of  door hen werden geregeld. in 
samenwerking met de kindercentra zijn geregeld. In KC1 en KC3 werd eigen ruimten 
beschikbaar gesteld. KC2 heeft deels ruimten elders geregeld en deels zelf  ruimten 
beschikbaar gesteld. Ouders ontvingen voorafgaand aan de testafname rechtstreeks per 
email van de onderzoeker een bevestiging met daarin informatie over de duur van de 
afname, het tijdstip en de locatie. 
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De pedagogisch medewerkers is gevraagd om de ouders die de Vineland Screener 
0-6  zouden invullen een week voor de testafname met de Bayley-III de vragenlijst 
van de Vineland Screener 0-6 mee te geven. Aan ouders werd verzocht om de 
vragenlijst op de dag van de testafname weer in te leveren bij de pm’ers. Per locatie 
was een pm’er aangesteld als contactpersoon voor de onderzoeker. Deze pedagogisch 
medewerker controleerde of  de vragenlijsten waren ingeleverd, deed zo nodig navraag 
en zorgde ervoor dat de vragenlijsten bij de onderzoeker kwamen. Hiervoor werd een 
gratis antwoordnummer ter beschikking gesteld, of  de vragenlijsten konden worden 
meegegeven aan de onderzoeker of  testleider die op dat moment op de locatie aanwezig 
was.

3.4.4.4 Procedure en design construct validiteit 

De term ‘‘constructvaliditeit’’ verwijst naar de mate waarin het instrument de 
psychologische eigenschappen meet die het instrument volgens de theorie van de 
ontwikkelaars zou moeten meten (Drenth & Sijtsma, 2006). Met onderzoek naar de 
constructvaliditeit kan vergeleken worden in welke mate de structuur van GOLD 
overeenkomst met de theorie (Drenth & Sijtsma, 2006; Snow & Van Hemel, 2006). Bij 
het bepalen van de constructvaliditeit wordt onderzocht wat er met een test gemeten 
wordt. Dit wordt gedaan door te onderzoeken of  items die hetzelfde zouden moeten 
meten ook daadwerkelijk als een cluster van variabelen geïdentificeerd kunnen worden, 
of  er een bepaalde structuur in ontdekt kan worden (Field, 2005; Kerlinger & Lee, 
2000). Net als voor de bepaling van de interne consistentie van GOLDTM is voor het 
bepalen van de constructvaliditeit gebruik gemaakt van de scores van GOLD, afkomstig 
uit gegevens die verzameld zijn bij KC1, KC2 en KC3. 

Tabel 3.8 Onderzoek naar de constructvaliditeit, dataverzameling en meetmoment

Vraag Doel Werkwijze Kindercentrum Gegevensverzameling

1.2.4 Verkennen 

constructvaliditeit

Ontwikkelingsgegevens 

kinderen verzamelen met  

gOLD

KC3

KC1

KC2

Nov’10

Febr’11

Febr’11

3.4.5   Data analyse psychometrische kwaliteit GolD™-nl
Deze paragraaf  beschrijft de wijze waarop de gegevens zijn geanalyseerd voor het 
bepalen van de interne consistentie, de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid, de 
concurrente validiteit en de constructvaliditeit.
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3.4.5.1. Analyse interne consistentie

In GOLD worden zes ontwikkelingsgebieden onderscheiden. Voor alle ontwikkelings-
gebieden zijn gegevens verzameld. De items waarmee een beoogd kenmerk in het gedrag 
van een kind (het begrip) worden gemeten, moeten positief  met elkaar samenhangen. 
Items die theoretisch bij een bepaald gedragskenmerk (begrip) horen, zouden onderling 
een hogere samenhang moeten laten zien dan items die bij een ander begrip horen (Van 
den Brink & Mellenbergh, 1998). De vraag met betrekking tot de interne consistentie 
is beantwoord door de Cronbach alfa te berekenen per ontwikkelingsgebied (Drenth 
& Sijtsma, 2006). Behalve het weergeven van deze waarden is een kwalitatief  oordeel 
toegevoegd, een waarde boven de .70 wordt voor het meten van vaardigheden (zie 
Field, 2005) geclassificeerd als voldoende intern consistent. Een waarde boven de .80 
wordt geclassificeerd als goed (Evers, Van Vliet-Mulder & Groot, 2000; Evers, Braak, 
Frima, Van Vliet-Mulder, 2009; Field, 2005). Wanneer de resultaten worden gebruikt 
voor belangrijke beslissingen dan worden waarden tussen de .80 en .90 beschouwd als 
voldoende; waarden gelijk aan of  hoger dan .90 worden als goede waarden beschouwd 
(Evers, Van Vliet-Mulder & Groot, 2000, 2009). Bij belangrijke beslissingen gaat het 
volgens deze auteurs om onomkeerbare beslissingen die anderen op basis van de gevon-
den testresultaten voor het kind nemen.

3.4.5.2. Data analyse inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid 

Alle pedagogisch medewerkers hebben het gedrag van één kind uit dezelfde 
videofragmenten geobserveerd. Op basis daarvan hebben zij op twee momenten het 
beoordeelde ontwikkelingsniveau in GOLD geregistreerd. De pm’ers beoordeelden of  
in het videomateriaal van één kind gedrag is te vinden dat binnen een ontwikkelingsdoel 
past bij één van de in GOLD geformuleerde ontwikkelingsniveaus. Een ontwikkelingsdoel 
wordt in dit onderzoek beschouwd als een item. Per item is een uitspraak gedaan over de 
betrouwbaarheid. Onderzocht werd wat de modus is van elk item en in hoeveel procent 
van de beoordelingen deze gescoord werd. Ook is bepaald hoeveel procent van de 
beoordelingen door de pm’ers in de modus of  in één waarde daarboven of  daaronder 
werd geregistreerd. Daarnaast is de range van de scores bepaald. De percentages en 
range van beide meetmomenten zijn met elkaar vergeleken. Nemen de percentages van 
het aantal scores in de modus of  modus (±1) score toe en de range af  over de twee 
meetmomenten, dan betekent dit een grotere mate van overeenstemming tussen de 
beoordelaars, dus een grotere mate van inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid. 

De ROC studenten hebben op één moment geobserveerd gedrag uit de video van 
één kind in GOLD geregistreerd. Ook voor de items die door hen geregistreerd zijn is 
de modus en is het aantal scores in de modus of  modus (±1) score en de range bepaald. 
De resultaten van de ROC studenten kunnen niet vergeleken worden met de resultaten 
van de pedagogisch medewerkers, aangezien er gebruik is gemaakt van verschillende 
versies van GOLD. 
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Er zijn geen studies gevonden waarin op vergelijkbare wijze de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid is vastgesteld. Bakeman en Gottman (1997) geven aan 
dat het moeilijk is om een beslissingsregel te geven voor wanneer een gevonden waarde 
voor inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid als ‘goed’ beschouwd moet worden, omdat 
die overeenstemming door vele factoren wordt beïnvloed. Hoe meer beoordelaars 
in een onderzoek betrokken zijn, hoe groter de kans is dat beoordelaars onderling 
niet overeenstemmen. In het onderhavige onderzoek zijn de videobeelden van 
het kind door 17 pm’ers tegelijkertijd geobserveerd en beoordeeld, daarnaast zijn 
de videobeelden door 58 studenten gezien. Voor het beoordelen van de mate van 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wordt in dit onderzoek een gemiddeld percentage 
van meer dan 50% van de beoordelingen op een ontwikkelingsgebied waarin de modus 
en de modus (±1) gescoord als voldoende beschouwd. In die situatie zijn meer dan de 
helft van de pedagogisch medewerkers/ROC studenten het met elkaar eens over de 
ontwikkeling op dat domein.

3.4.5.3 Data analyse concurrente validiteit

De mate van concurrente validiteit is bepaald door de Spearman correlatie te berekenen 
tussen de ontwikkelingsgebieden van GOLD en de domeinen van de Vineland Screener 
0-6 en de Bayley-III (Field, 2005). Om deze berekeningen uit te kunnen voeren zijn de 
itemscores van GOLD per ontwikkelingsgebied opgeteld tot een totaalscore, waarbij 
ontbrekende itemscores vervangen zijn door het steekproefgemiddelde. Waarden van 
1 duiden op een perfecte overeenkomst; waarden van 0 worden geïnterpreteerd als het 
ontbreken van enige overeenkomst tussen de met de instrumenten gemeten kenmerken. 
Daarnaast wordt een kwalitatief  oordeel voor het gebruik van GOLD toegevoegd. Een 
waarde boven de .70 wordt voor het het volgen van de ontwikkeling geclassificeerd 
als voldoende, een waarde boven de .80 wordt geclassificeerd als goed. Wanneer de 
resultaten worden gebruikt voor belangrijke beslissingen dan worden waarden tussen 
de .80 en .90 beschouwd als voldoende; waarden gelijk aan of  hoger dan .90 worden als 
goede waarden beschouwd. 

Tabel 3.9 Verwachte vereenstemming schalen GOLD™ met schalen Bayley-III en   Vineland Screener 0-6*

Bayley-III Vineland

CO TB TP FM GM COM SOC DA MOT AGT

G
O

LD

SE X

MO X X X X

TC X X X

CO X X

LET X 

CIJF

*X = De beschreven vaardigheden zijn goed vergelijkbaar
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Bij het bespreken van de resultaten zal vooral aandacht besteed worden aan de 
correlaties tussen de schalen die inhoudelijk goed met elkaar overeenstemmen, omdat 
op die schalen overeenstemming wordt verwacht. Tabel 3.9 geeft een overzicht van de 
verwachte overeenstemming. 

3.4.5.4 Data analyse construct validiteit

Op grond van deze theorie worden binnen GOLD zes van elkaar te onderscheiden 
ontwikkelingsgebieden verwacht. Er zijn 51 items in GOLD. Voor een factoranalyse 
op itemniveau waren minimaal 255 volledig ingevulde dossiers GOLD nodig. Er waren 
51 volledige portfolio’s beschikbaar. Daarom is alleen een verkennende factoranalyse 
uitgevoerd op de bovenliggende ontwikkelingsgebieden. Om de constructvaliditeit van 
GOLD te bepalen is een factoranalyse (FA) uitgevoerd met principale componenten 
analyse met Varimax rotation. De factoranalyse is uitgevoerd over de totaalscores 
per domein. Voorafgaand aan de analyse is opgegeven dat één factor getrokken moet 
worden. 
De beschrijving van de data-analyse voor de constructvaliditeit was het laatste onderdeel 
uit  het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD. Hieronder wordt de 
methode voor het onderzoek naar het draagvlak voor ‘GROEI’ uitgewerkt. 

3.5 Het draagvlak voor ‘GRoEI’
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin breed 
draagvlak is te krijgen voor de implementatie van GROEI en de factoren die daarop 
van invloed zijn. De antwoorden op deze deelvraag moeten het mogelijk maken de 
resultaten op de eerste twee deelvragen in de context van het bredere draagvlak voor 
GROEI te plaatsen, en zo factoren op micro-, meso- en macroniveau op het spoor te 
komen die het implementeren van het (ortho) pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI 
kunnen bevorderen. Met hulp van de derde deelvraag worden gegevens verzameld bij 
professionals en managers uit kindercentra, uit het onderwijs, uit zorgorganisaties, 
alsmede bij beleidsambtenaren uit de drie betrokken gemeenten. In paragraaf  3.5.2 
is de onderzoeksgroep die voortkomt uit deelvraag 3 in hoofdlijnen toegelicht. De 
inclusie van de deelnemers voor dit onderzoek wordt na de toelichting op de keuze 
van focusgroepen als onderzoeksinstrument (zie 3.5.3) verder uitgewerkt in paragraaf  
3.5.4. In paragraaf  3.5.5 wordt beschreven op welke wijze de gegevens inhoudelijk op 
thema zijn geordend en geanalyseerd om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. 
Hieronder wordt nu eerst de onderzoeksvraag toegelicht.
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3.5.1 De onderzoeksvraag
In GROEI staat het systematisch en planmatig werken centraal. GOLD is binnen deze 
planmatige aanpak een hulpmiddel waarmee pm’ers in staat gesteld worden om hun 
pedagogisch handelen af  te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen 
in de groep. Wanneer de ontwikkeling van de kinderen ondanks deze gerichte aanpak 
met eventueel extra aandacht niet naar verwachting verloopt, kan het nodig zijn om 
aan de expertise van de voorschoolse professionals specifieke expertise toe te voegen 
van andere vakdisciplines (hoofdstuk 2). Het succes van de implementatie van GROEI 
kan worden beïnvloed door de mate waarin organisaties en gemeenten een dergelijke 
transdisciplinaire aanpak ondersteunen. Om te onderzoeken in welke mate de binnen 
GROEI beoogde aanpak wordt ondersteund is als onderzoeksvraag geformuleerd: 

“ In welke mate is bij de kindercentra en hun ketenpartners draagvlak te vinden voor een bredere   
   implementatie van GROEI?”

De vraagstelling impliceert een onderzoeksgroep waarin naast de kindercentra andere 
organisaties zijn vertegenwoordigd. 

3.5.2 De onderzoeksgroep
In paragraaf  3.2 is de algemene wervingsstrategie beschreven, waarmee medewerking 
aan het totale onderzoek is gezocht. Voor beantwoorden van deze onderzoeksvraag werd 
gestreefd naar deelname van participanten afkomstig uit de betrokken kindercentra, 
hun ketenpartners en de beleidsverantwoordelijke gemeenteambtenaren. De wijze 
waarop de deelnemers voor dit onderzoek zijn geworven en geïncludeerd is uitgewerkt 
in paragraaf  3.5.4. Totaal participeerden 25 deelnemers, zie ook paragraaf  8.1. De 
vrouwen waren in deze groep oververtegenwoordigd; er namen slechts twee mannen 
deel. De deelnemers waren afkomstig uit drie organisaties voor de kinderopvang, uit 
de sector peuterspeelzaalwerk van een welzijnsorganisatie, uit het basisonderwijs, de 
JGZ, teams Integrale Vroeghulp, uit een Friese organisatie voor jeugdhulp, en uit de 
drie betrokken gemeenten. Deelnemers afkomstig uit de uitvoerende organisaties 
waren belast met taken op uitvoerend niveau, of  taken op beleidsniveau. Vanuit ieder 
van de drie gemeenten was een beleidsverantwoordelijke ambtenaar bij dit onderzoek 
betrokken. Alleen uit de JGZ werd een vertegenwoordiging van professionals uit 
het CB-team bij de aanmeldingen gemist. Hier was door een manager van één van 
de kinderopvangorganisaties dringend om verzocht. Vanuit de jeugdhulp is alleen een 
inhoudelijk manager bij de focusgroep voor managers en beleidsambtenaren aangemeld.

3.5.3 Instrumenten
Voor een bredere implementatie is informatie nodig over de steun die te vinden is voor 
het (ortho-) pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI bij zowel de kinderopvangor-
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ganisaties zelf  als bij mogelijke ketenpartners en gemeenten. Bij implementatie gaat 
het om zowel uitvoerders als managers. GROEI veronderstelt een integrale planmatige 
aanpak waarbij de ondersteuningsbehoefte van het kind en zijn omgeving centraal staat. 
Een dergelijk uitgangspunt vraagt van professionals, en uitvoerende organisaties buiten 
de kinderopvang de bereidheid om de opvoedingssituatie in de kinderopvang te verster-
ken. Bovendien moet deze uitvoeringspraktijk door overheden via beleid en regelgeving 
worden ondersteund. De onderzoeksvraag raakt verschillende subsystemen van het so-
ciale domein en is daardoor in de omvang van de te verzamelen gegevens omvattend 
en complex. Om binnen de mogelijkheden van dit onderzoek toch meer inzicht te 
verwerven in factoren bij professionals, organisaties en de sociaal-politieke context die 
de implementatie van GROEI positief  kunnen beïnvloeden, zijn focusgroepen ingezet. 

Een focusgroep is een interviewmethode met een bewust samengestelde groep 
deelnemers die in staat geacht wordt om onder leiding van een moderator, en in 
gesprek met elkaar, gegevens te genereren, op basis waarvan de onderzoeker zich een 
adequaat beeld kan vormen van de te verkennen situatie (Morgan & Krueger, 1998). 
Een focusgroep biedt de deelnemers veel ruimte om gedurende twee à drie uur diverse 
invalshoeken rond een thema naar voren te brengen (Cozby, 2005; Kerlinger & Lee, 
2000; Morgan & Krueger, 1998). De samenstelling van de focusgroep moet zodanig 
zijn dat de deelnemers met elkaar voldoende nieuwe informatie naar voren kunnen 
brengen, maar klein genoeg om hanteerbaar te zijn voor de moderator. Meestal betreft 
het groepen van twee tot tien à twaalf  deelnemers (CBO, 2009; Cozby, 2005; Kerlinger 
& Lee, 2000). In de focusgroepen wordt binnen de kaders van de onderzoeker 
gewerkt met open vragen, en kunnen respondenten ook in gesprek met elkaar nieuwe 
aandachtsgebieden binnen een thema naar voren brengen.

Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn twee focusgroepen voor professionals 
en een focusgroep voor managers en beleidsambtenaren georganiseerd. Voor het 
verkrijgen van gegevens uit de gesprekken zijn twee richtinggevende onderzoeksvragen 
geformuleerd:
1. In welke mate is de beoogde werkwijze voor het handelingsgericht werken al 

geïntegreerd in het beroepsmatig handelen van de pedagogisch medewerkers in het 
kindercentrum? 

2. Is er al een concrete werkwijze afgesproken die borgt dat de samenwerking tussen de 
pedagogisch medewerkers en de externe vakdisciplines zich richt op het versterken 
van de opvoedingssituatie in het kindercentrum (1 kind/gezin, 1 plan?), en op een 
‘‘warme’’ overdracht naar het basisonderwijs? 

Voor de samenwerking tussen pm’ers en externe vakdisciplines zijn een drietal 
aandachtspunten gegeven: (a) De bereidheid van externe vakdisciplines om het 
ondersteuningsaanbod te laten aansluiten bij de opvoedingsdoelen in de kindercentra; 
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(b) Het omgaan met situaties dat de eigen competentie onvoldoende is om een vraag 
te beantwoorden: verwijs je kinderen door naar andere organisaties, of  haal je de 
benodigde expertise in het kindercentrum?; (c) Factoren die het samenwerkingsproces 
optimaliseren.

In de volgende paragraaf  wordt toegelicht hoe de focusgroepen zijn opgezet.

3.5.4 Procedure en design
In paragraaf  3.2 is de algemene werving voor de focusgroepen beschreven. Voorafgaand 
aan de werving is de omvang en samenstelling van de focusgroepen vastgesteld. 
GROEI veronderstelt samenwerking van professionals uit verschillende organisaties. 
Om zoveel mogelijk verschillende factoren in beeld te krijgen is bewust gekozen voor 
focusgroepen die divers zijn samengesteld. Gekozen is voor deelnemers die beleidsmatig 
worden beschouwd als ketenpartners, en die allen werken aan dezelfde doelstelling: het 
ondersteunen van een optimale ontwikkeling van het jonge kind. De focusgroepen zijn 
samengesteld aan de hand van de volgende criteria:
1. Professionals uit de kindercentra die betrokken waren bij de eerste twee fasen 

‘GROEI’, en die vertrouwd zijn met GOLD of  een ander kindvolgsysteem. Beide 
groepen moeten vertegenwoordigd zijn;

2. Professionals als vertegenwoordigers van de ketenpartners JGZ en basisonderwijs, 
die betrokken zijn geweest bij GROEI;

3. Professionals als vertegenwoordigers uit beoogde ketenpartners Integrale Vroeghulp, 
en basisonderwijs;

4. Management uit kindercentra die betrokken waren bij GROEI;
5. Management ketenpartners die diensten verlenen, dan wel bereid zijn diensten te 

verlenen aan voorschoolse kindercentra;
6. Beleidsmakers bij gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming over 

de diensten van kindercentra, over de methoden die voorschoolse voorzieningen 
gebruiken, en over de ketensamenwerking die in het kader van de stelselwijzigingen 
moet worden gerealiseerd;

7. Iedere focusgroep heeft een evenwichtige samenstelling, waarbij de kindercentra 
met meerdere deelnemers zijn vertegenwoordigd.

In de focusgroepen zijn vertegenwoordigers uit de sectoren kinder-opvang/
peuterspeelzaalwerk, onderwijs, JGZ en overheid aanwezig. De focusgroep is 
samengesteld uit maximaal twaalf  deelnemers. Er is om logistieke redenen gekozen 
voor twee focusgroepen waarin professionals met elkaar in gesprek gaan, gevolgd 
door een focusgroep waarin managers en beleidsmakers met elkaar in gesprek gaan. 
Op deze manier zouden beleidsmatige aandachtspunten die in de focusgroepen voor 
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professionals naar voren komen door de onderzoeker kunnen worden meegenomen 
bij de voorbespreking van de focusgroep voor beleidsmakers. De managers en 
beleidsambtenaren zijn benaderd met de vraag om vanuit de eigen organisatie een 
vertegenwoordiging te werven die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de uitwerking 
van ‘GROEI’. De professionals zijn aangemeld door de managers, of  hebben zich na 
intern overleg met het management rechtstreeks bij de onderzoeker aangemeld. De 
managers en beleidsambtenaren hebben zichzelf  bij de onderzoekers aangemeld. Alle 
aangemelde deelnemers hebben geparticipeerd in de focusgroepen.

Iedere deelnemer heeft vooraf  per e-mail een uitnodiging voor deelname aan de 
focusgroepen ontvangen. Een folder over het doel van de bijeenkomst en wat er 
van de deelnemers werd verwacht is met de e-mail meegestuurd. Alle deelnemers 
zijn bij binnenkomst door de onderzoeker ontvangen. Hen is voor de start van de 
focusgroepen gevraagd om schriftelijk toestemming te verlenen voor deelname aan het 
onderzoek; de deelnemers is gewezen op de vrijwilligheid van de deelname. Ook in 
het toestemmingsformulier dat werd getekend stond vermeld dat de deelname geheel 
vrijwillig is, en dat de deelnemer op ieder moment het gesprek mocht verlaten.
Om er zeker van te zijn dat alle deelnemers over voldoende kennis beschikken om 
over de met GROEI beoogde werkwijze het gesprek te kunnen voeren werd iedere 
focusgroep ingeleid met een PowerPointpresentatie. De onderzoeker gaf  in deze 
presentatie een inleiding op het (ortho-)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI, het 
daarbinnen beoogde type instrumenten zoals GOLD, de eerste algemene resultaten 
uit het project, relevante beleidsontwikkelingen en het thema van de bijeenkomst: de 
meerwaarde van GROEI, en het middels focusgroepen inventariseren van bevorderende 
en belemmerende factoren voor de implementatie van de beoogde werkwijze. Na deze 
inleiding nam de moderator de gespreksleiding over en startte een kennismakingsronde. 
Er werden twee gespreksronden gehouden. De focusgroepen duurden 2 uur en 45 
minuten, inclusief  een pauze van 30 minuten. Van alle focusgroepen zijn geluidsopnamen 
gemaakt; van één focusgroep zijn ook videobeelden beschikbaar. Daarnaast zijn door 
de onderzoeker en een notulist aantekeningen gemaakt. 

De moderator en de onderzoeker hebben de focusgroepen inhoudelijk 
voorbesproken. De moderator is een schriftelijke opdracht verstrekt waarin het doel en 
de richtinggevende onderzoeksvragen zijn opgenomen. De opbrengst en het verloop 
van iedere focusgroep is door de moderator en onderzoeker nabesproken, waarbij 
opvallende zaken, behoefte van de onderzoeker en moderator aan verduidelijking van 
wat eerder door deelnemers werd gezegd, zijn betrokken bij besluitvorming over de te 
stellen vragen en het direct aanspreken van personen in de volgende focusgroep. 

De transcripties van de focusgroepen zijn per e-mail aan alle deelnemers persoonlijk 
gestuurd. Hierop heeft één deelnemer gereageerd met het verzoek de formulering van 
drie tekstfragmenten aan te passen. Deze aanpassing had geen consequenties voor de 
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betekenis van wat is gezegd, maar beperkt wel de kans op verschillen in de interpretatie 
hiervan. In de analyse van de tekstfragmenten is de aangepaste tekst gebruikt.

3.5.5 Data-analyse
De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van de transcripties, die op basis van de 
geluidsopnamen, aantekeningen van de notulist en van de onderzoeker zijn gemaakt. 
Met behulp van QSR’s NVivo10 software voor kwalitatieve data-analyse kunnen 
tekstfragmenten op gespreksonderwerp worden gecodeerd en zo thematisch worden 
samengevoegd (QSR International QDA software, 2012). Voor het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen zijn met behulp van NVivo10 tekstfragmenten die aansluiten bij de 
twee onderzoeksvragen in een eerste ronde thematisch gecodeerd onder de categorieën 
‘‘handelingsgericht werken’’ en ‘‘samenwerking’’, en onder de achtergrondkenmerken 
‘‘organisatie’’ en ‘‘deelnemer’’. De thematisch samengebrachte tekstfragmenten zijn 
doorgenomen op meningen en gedrag ‘‘passend bij de beoogde werkwijze’’, ‘‘niet 
passend bij de beoogde werkwijze’’ en ‘‘nieuwe of  opvallende invalshoeken’’. Met deze 
informatie zijn de focusgroepen nabesproken met de moderator en is gecheckt of  er 
interpretatieverschillen waren te ontdekken in de opbrengsten van de focusgroepen. 
Aangezien de onderzoeksvragen zijn gesteld in de context van implementatie zijn de 
transcripties in een tweede ronde opnieuw gecodeerd, maar dan onder de vier categorieën 
‘‘kenmerken van de vernieuwing’’, ‘‘kenmerken persoon’’, ‘‘kenmerken organisatie’’ en 
‘‘kenmerken sociaal-politieke context’’ uit de implementatietheorie van Fleuren et al., 
(2010). In de overzichten van de gecodeerde tekstfragmenten is gezocht naar nieuwe 
informatie, die in de eerdere codering over het hoofd werd gezien. Op basis van de 
analyses kwam naar voren dat de term “handelingsgericht werken” door deelnemers 
verschillend is ingevuld. Daarop is besloten een nieuwe analyse uit te voeren en daarvoor 
een onderzoeksvraag toe te voegen, de eerder geformuleerde onderzoeksvragen aan te 
scherpen en de tekst vanuit deze drie vragen opnieuw te coderen. De richtinggevende 
vragen van de laatste analyseronde waren:

1. Wat wordt verstaan onder handelingsgericht werken?

2.  In welke mate is bij professionals, managers en beleidsmakers steun aanwezig voor de beoogde 
systematische planmatige werkwijze in kindercentra? 

3. In welke mate is steun te vinden voor een samenwerkingsvorm tussen pedagogisch medewerkers 
en externe vakdisciplines die zich richt op het versterken van de opvoedingssituatie in het 
kindercentrum (1 kind/gezin, 1 plan?), en/of  een ‘‘warme’’ overdracht naar het basisonderwijs?

Voor de nieuwe codering zijn weer de categorieën “handelingsgericht werken”, 
‘‘samenwerking’‘, ‘‘organisatie’’, en ‘‘deelnemer’’ gebruikt. Bij deze nieuwe analyse 
van de inhoud is vooral gelet op nieuwe informatie over het gebruik van de term 
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handelingsgericht werken, taalgebruik leidend tot mogelijke interpretatieverschillen, 
steunuitingen, mogelijke gevoeligheden, en succesfactoren. Voor de interpretatie 
van tekstfragmenten voor de beoogde werkwijze GROEI is het begripsgebruik voor 
het systematisch en planmatig werken van belang. Met NVivo is met de zoektermen 
‘‘methode’’, ‘‘systeem’’, ‘‘programma’’, ‘‘planmatig’’ en synoniemen daarvan gericht 
gezocht naar de context waarin de woorden zijn gebruikt om de verschillende associaties 
die de deelnemers bij het gebruik van deze woorden gehad zouden kunnen hebben 
beter te kunnen begrijpen. 

Hierboven is voor ieder van de drie deelvragen de methode beschreven. De resultaten 
die zijn gevonden voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag naar de praktische 
bruikbaarheid van GOLD binnen GROEI (onderzoeksvraag 1) worden in hoofdstuk 
6 beschreven. In hoofdstuk 7 worden de resultaten voor het onderzoek naar de 
psychometrische kenmerken van GOLD gepresenteerd (onderzoeksvraag 2), en de 
resultaten voor het beantwoorden van het draagvlak voor GROEI (onderzoeksvraag 3) 
zijn opgenomen in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 4 wordt nu eerst het observatiesysteem 
GOLD™-NL beschreven, waarbij wordt toegelicht hoe deze Nederlandstalige versie 
tot stand is gekomen.
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4
DE GEREALISEERDE ONDERZOEKSVERSIE GOLD™-NL

In hoofdstuk 2 is de keuze voor het observatiesysteem GOLD™ verantwoord. 
Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die in de periode 2008 tot september 2010 zijn 
genomen voor het realiseren van de onderzoeksversie GOLD™-NL. Vervolgens wordt 
de onderzoeksversie van dit instrument in paragraaf  4.2 beschreven.

4.1 Het ontwikkelingsproces van GolD™-nl
Bij de ontwikkeling van een beoordelingssysteem zijn volgens Snow en Van Hemel (2008) 
twee fasen te onderscheiden: de ontwikkelfase en de evaluatiefase. In de ontwikkelfase 
ligt het accent op het realiseren van het theoretische ontwerp. Het doel is een instrument 
te ontwikkelen in overeenstemming met de beoogde beoordeling en het gebruiksdoel. 
De inhoud van het instrument, de gebruiksdoelen, de beoordelingsprocedure en de 
voorgestelde interpretatie van de te verzamelen gegevens moeten logisch met elkaar 
samenhangen. Theoretische evaluaties gericht op de realisatie van deze samenhang gaan 
vooraf  aan de empirische toetsing van de psychometrische kwaliteit van het instrument. 
In de evaluatiefase wordt op meer neutrale en kritische wijze nagegaan in welke 
mate het beoordelingssysteem toepasbaar is voor het gebruiksdoel waarvoor het 
is ontwikkeld. Het oordeel over deze bruikbaarheid steunt op een combinatie van 
onderzoeksresultaten. Hoe vaker het niet mogelijk blijkt om veronderstellingen over 
meetfouten of  verkeerde interpretaties met betrekking tot het beoogde gebruiksdoel te 
weerleggen hoe sterker de psychometrische kwaliteit van het beoordelingssysteem naar 
voren komt. De onderzoeksresultaten uit de evaluatiefase kunnen leiden tot bijstelling 
van de gegevensverzameling zelf, of  van de interpretatie die op basis van de verzamelde 
gegevens volgt. 

De keuze voor het instrument GOLD is mede gebaseerd op een eerste uitwerking van 
het theoretische model dat door Teaching Strategies® werd gepresenteerd. In de periode 
daarna zijn verschillende aanpassingen van die versie verschenen. In de volgorde van 
en binnen de context waarin deze versies beschikbaar kwamen, zijn de stappen te 
herkennen die de ontwikkelaars in de Verenigde Staten hebben genomen om tot een 
kwalitatief  goed observatiesysteem te komen. In de periode dat in Nederland nog wordt 
gewerkt aan de vertaling is in de Verenigde Staten het toetsende onderzoek al in gang 
gezet. De onderzoeksversie die in dit onderzoek is gebruikt is gebaseerd op de versie die 
in de Verenigde Staten is getoetst en gepubliceerd (Heroman, Burts, Berke, & Bickart, 
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2010). Bij het aanpassen van GOLD voor gebruik in Nederland is ernaar gestreefd het 
theoretische ontwerp zo min mogelijk te beïnvloeden. Hieronder worden de stappen 
voor het realiseren van de onderzoeksversie GOLD™-NL toegelicht. Tabel 4.1.biedt 
een overzicht van de ontwikkelstappen die in de Verenigde Staten en Nederland zijn 
genomen.

Januari 2008 – maart 2009: voorbereiding pilots

In augustus 2008 heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een eerste vertaling 
van het beschikbare materiaal gerealiseerd. Deze conceptversie is voorgelegd 
aan vertegenwoordigers uit het werk. Het betreft drie kinderdagverblijven en een 
peuterspeelzaal.

Tabel 4.1 Fasering ontwikkeling GOLD™-NL

ontwikkeltraject Teaching Strategies GolD VS* nederland

1 Theoretisch ontwerp:
1e uitgebreide versie VS april 2008
1e concept vertaling NL augustus 2008

Tot maart 2009 Augustus 2008
- maart 2009

2 Pilotperiode:
1e pilotversie NL: maart 2009
Bijgestelde versie VS: april 2009

Maart 2009-juni 2009 Maart 2009-februari 2010

3 Veldtest:
Onderzoeksversies VS: juli 2009, januari 2010
Trainingsversie NL: maart 2010
Onderzoeksversie NL: september 2010

September 2009-
juni 2010

September 2010- 
november 2011

4 Publicatie VS:
Versie juni 2010

Juni 2010 n.v.t.

5 Nagekomen aanvullingen VS:
- gOLD® online
- Aanvulling zelfredzaamheid

Zomer 2011 n.v.t.

* Verenigde Staten

Totaal waren hier drie managers en vijf  pedagogisch medewerkers bij betrokken. In 
januari 2009 was de eerste volledige versie van de Nederlandstalige gebruikersgids klaar. 

Maart 2009 – februari 2010: vertalen, uitproberen, en aanpassen

Het was de bedoeling om in deze periode tot een onderzoeksversie te komen, die 
aansluit bij de Nederlandstalige situatie. In het begin van deze periode wordt in de 
Verenigde Staten nog in een aantal proeflocaties met GOLD geëxperimenteerd. Dit 
leidde tot aanpassingen in de Engelstalige versie. In de periode maart 2009 tot juli 2009 
verschenen twee nieuwe Engelstalige versies van GOLD. Met de versie van juli 2009 
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wordt in de Verenigde Staten al het grote onderzoek gestart, terwijl in Nederland nog 
met het materiaal wordt geëxperimenteerd. In de periode tot februari 2010 zijn vertaalde 
hoofdstukken van de gebruikersgids en het observatiemateriaal aan vijf  pedagogisch 
medewerkers uit twee kindercentra voorgelegd. Deze pedagogisch medewerkers 
waren niet gewend om met dit soort observatiesystemen te werken. Gevraagd werd te 
beoordelen in welke mate het materiaal in de praktijk toegepast zou kunnen worden, en 
welke aanpassingen in de Nederlandstalige versie nodig zouden zijn. Ieder team besteedde 
acht bijeenkomsten aan de voorbereiding van dit traject en het bespreken van het 
materiaal. Hun ervaringen en verbetersuggesties zijn met twee onderzoekers besproken. 
In het begin van deze periode werden de reacties van de pedagogisch medewerkers door 
de onderzoeker ook per email en telefoon met de ontwerpers in de Verenigde Staten 
gedeeld. De uitwerking van het ontwikkelingsgebied motoriek bleek zowel in Nederland 
als in de Verenigde Staten tot veel discussie te leiden. Daarop besloten de ontwerpers in 
de Verenigde Staten tot het formuleren van de twee meer globale doelen 5 en 6 voor het 
observeren en beoordelen van de grote motoriek. Daarnaast zijn facultatief  een aantal 
subdoelen in het systeem opgenomen die kunnen worden gebruikt indien professionals 
behoeften hebben aan een meer verfijnde beoordeling. 

Maart 2010- september 2011: de onderzoeksversie

In maart 2010 verscheen de Nederlandstalige versie die is gebruikt bij het van start gaan 
van de training. Hierin zijn de laatste wijzigingen uit de Amerikaanse versie van januari 
2010 verwerkt. Bij de start van de trainingen werd al bekend gemaakt dat er vanuit de 
Verenigde Staten als gevolg van het onderzoek mogelijk toch nog wijzingen zouden 
komen, die moesten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksmateriaal. De training 
is daarom gebruikt om te verkennen hoe het materiaal door een groter aantal pedagogisch 
medewerkers werd ervaren, zodat moeilijkheden met het materiaal in de bijstellingen 
voor de onderzoeksversie konden worden meegenomen. Tijdens de training hebben 
de pedagogisch medewerkers de observatielijsten voor vier ontwikkelingsgebieden met 
behulp van videofragmenten twee maal ingevuld. Het betreft de ontwikkelingsgebieden 
sociaal-emotioneel, motoriek, taal en communicatie, en cognitie. De beoordelingen van 
de ontwikkeling en de reacties op het verstrekte materiaal zijn in de trainingen met elkaar 
besproken. Wanneer in de registraties van de pedagogisch medewerkers verschillen 
werden gevonden van meer dan één niveau naar boven of  beneden werd dit gezien 
als een gevolg van een mogelijk problematische formuleringen. De formuleringen van 
de ontwikkelingsniveaus in de betreffende doelen werden vervolgens gecontroleerd. 
Omschrijvingen in onduidelijk geformuleerde niveaus werden aangescherpt.  
Daarnaast is het beoogde eindniveau van GOLD vergeleken met het veronderstelde 
beginniveau van kinderen in groep 3, zoals gepubliceerd op de website van het project 
Tussendoelen en Leerlijnen van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, 2012b). Dit 
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heeft geleid tot het naar beneden bijstellen van de formulering van het eindniveau groep 
twee voor ‘‘Doel 20a: Heeft getalbegrip en kan tellen’’ in het domein Ontluikende en 
beginnende gecijferdheid. Het beginniveau in Nederland is lager dan het beoogde niveau 
dat met GOLD™ voor die leeftijdsgroep wordt beoogd. Daarom is in de formulering 
van doel 20a een range van 20-30 opgenomen in plaats van de tekst ‘tenminste goed te 
tellen aantal van 30 voorwerpen’.
De concepten van het observatiesysteem met de bijbehorende tekst uit de 
gebruikersgids zijn bovendien voorgelegd aan inhoudelijke Nederlandse experts op de 
zes ontwikkelingsgebieden, inclusief   Friestaligheid, met de vraag om vanuit de eigen 
expertise te reageren op de inhoud van dat gebied. 
In juni 2010 verscheen in de Verenigde Staten de publieksversie van GOLD (Heroman, 
Burts,  Berke, & Bickart, 2010). De wijzigingen uit deze versie hebben samen met de 
hiervoor beschreven evaluaties geleid tot de formuleringen in de onderzoeksversie 
GOLD™-NL (september 2010). 

4.2 De gerealiseerde versie GolD™-nl
Deze paragraaf  beschrijft de inhoud van het observatiesysteem GOLD™-NL, de 
beoogde systematiek, de materialen die zijn gerealiseerd en de materialen die tijdens de 
onderzoeksperiode zijn gebruikt. 

4.2.1 Doel en inhoud van GOLD
In het (ortho-)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI staat een handelingsgerichte 
werkwijze centraal. Systematisch en planmatig observeren en registreren van spontaan 
gedrag levert een genuanceerd beeld op van wat een kind weet, kan, wat een kind aan 
het leren is, en hoe de ontwikkeling in de tijd verloopt. De professionals gebruiken 
deze informatie voor hun pedagogisch handelen. Die informatie wordt verzameld met 
behulp van een instrument dat de professionals in staat stelt de voor het pedagogisch 
handelen in kindercentra relevante beslissingen te nemen, zowel voor de planning op de 
groep als voor het individuele kind. Het observatiesysteem moet bovendien steun bieden 
voor het uitwisselen van ontwikkelingsinformatie over het kind met ouders en andere 
professionals. Daarnaast wordt verwacht dat het observatiesysteem de pedagogisch 
medewerkers ondersteunt bij het beoordelen voor welke kinderen extra aandacht, 
screening, verdiepende diagnostiek of  aanvullende zorg van andere vakdisciplines ingezet 
moet worden. In dit onderzoek wordt daarvoor het observatiesysteem GOLD™-NL 
gebruikt. 

In GOLD zijn zes ontwikkelingsgebieden met ontwikkelingslijnen voor de leeftijd van 
0-6 jaar opgenomen. De eerste vier inhoudelijke domeinen worden beschouwd als de 
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belangrijkste gebieden voor de basisontwikkeling van jonge kinderen. Het betreft (1) 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, (2) de motorische ontwikkeling, (3) de cognitieve 
ontwikkeling, en (4) de ontwikkeling van taal en communicatie. Daarnaast zijn twee meer 
op educatie gerichte inhouden toegevoegd: (5) ontluikende en beginnende geletterdheid, 
en (6) ontluikende en beginnende gecijferdheid. Met behulp van 23 doelen en de daarbij 
behorende ontwikkelingslijnen kan de ontwikkeling van competenties op genuanceerde 
wijze in beeld worden gebracht. 
Het aantal te beoordelen competenties loopt op van 25 in het eerste levensjaar tot 
51 vanaf  het vierde levensjaar. Figuur 4.1 laat een voorbeeldpagina uit GOLD zien. 
Iedere ontwikkelingslijn is uitgewerkt in negen ontwikkelingsstappen, waarbinnen vier 
omschreven ontwikkelingsniveaus zijn uitgewerkt. Deze niveaus beschrijven de volgorde 
waarin verwacht wordt dat de kennis en vaardigheden van het kind zich ontwikkelen. 
Onder iedere ontwikkelingslijn is in een kleurenbalk per levensjaar afgebeeld welke 
ontwikkelingsniveau wordt verwacht en/of  op welke ontwikkelingsniveau bepaalde 
inhouden aangeboden kunnen worden. Er worden zes kleurenbalken gebruikt; ieder 
levensjaar heeft een eigen kleur. Onder een aantal ontwikkelingsniveaus staan meerdere 
kleurenbalken afgebeeld. Zo wordt goed zichtbaar dat het normaal is dat de ontwikkeling 
bij jonge kinderen heel divers kan verlopen. 

Meertaligheid

De ontwikkelaars van het observatiesysteem GOLD gaan er van uit dat het heel normaal 
is om meertalige kinderen in de groep te hebben. De aandacht voor meertaligheid 
wordt onderbouwd, en de methode besteedt expliciet aandacht aan het omgaan met 
meertaligheid. Bij binnenkomst in het kindercentrum wordt in samenwerking met 
ouders de taalsituatie thuis met twee vragen in beeld gebracht. Vervolgens wordt 
met twee aanvullende vragen door de pedagogisch medewerker het taalgebruik in 
het kindercentrum vastgesteld. De antwoorden op deze vragenlijst leiden tot een 
score meertaligheid. Met behulp van deze score wordt bepaald met welke lijst de 
taalontwikkeling wordt gevolgd: de lijst voor Nederlands als Eerste Taal, of  de lijst voor 
Nederlands als Tweede Taal.

In de provincie Fryslân worden twee rijkstalen gesproken: Fries en Nederlands. Bij 
twee experts is nagevraagd of  de taalontwikkeling Nederlands zoals weergegeven in 
GOLD klopt en in welke mate de deze volgorde van taalverwerving afwijkt van het 
Engels en Fries. Op dat moment waren nog geen gegevens beschikbaar die er op wezen 
dat rekening gehouden moest worden met verschillen (Persoonlijke communicatie 
Schlichting, L., 5 september 2010; persoonlijke communicatie Dijkstra, J., 12 juli 2012). 
Op basis daarvan is besloten dat (een Friestalige vertaling van) GOLD™-NL ook 
gebruikt kan worden voor Friestalige kinderen. 
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Doel 2 Legt positieve contacten en houdt deze in stand
c. Speelt en werkt samen met leeftijdgenootjes

Nog niet  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Speelt dichtbij 
andere kinderen 
in gelijksoortige 
activiteiten óf met 
dezelfde soort 
materialen

Gebruikt succesvolle 
manieren om mee te 
mogen doen met  
een groep

Legt contact, gaat 
meedoen en speelt 
goed samen in een 
groepje van 2 tot 3 
kinderen

Speelt en werkt 
goed samen in 
groepjes van 4 of 5 
kinderen

 Evaluatiemoment:
Eerste ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Tweede ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Derde ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Vierde ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Observatiemoment
 1e 2e 3e 4e Niet geobserveerd omdat:

¨ ¨ ¨ ¨ Kind nog maar kort het kindercentrum bezoekt

¨ ¨ ¨ ¨ Kind vaak afwezig was

¨ ¨ ¨ ¨ Anders, namelijk __________________

Figuur 4.1 De ontwikkelingslijn van doel 2c uit GOLD™-NL (Vertaling Bijlsma-Smoorenburg, Norder, Kok, Oenema-
Mostert & Minnaert, 2010)

Kinderen met een beperking

Ook hebben de ontwikkelaars bij het formuleren van de competenties er rekening 
mee gehouden dat kinderen met beperkingen een gewoon kindercentrum bezoeken. 
De formuleringen zijn door de ontwikkelaars zo gekozen dat het accent ligt op hoe 
de kinderen functioneren in de groep, zodat het kind niet alleen uitvalt op grond van 
de beperking die het heeft. Wanneer de ontwikkeling van een slechthorend kind met 
een gehoorapparaat, of  een kind in een rolstoel goed vooruitgaat, zal de beoordeelde 
ontwikkeling in het volgsysteem ook een positief  beeld laten zien.

4.2.2 Gebruikte materialen
In het onderzoek hebben de pedagogisch medewerkers met de volgende materialen 
van de Nederlandstalige versie van de methode Teaching Strategies GOLD™ gewerkt:
1. Een portfolioboekje per kind. Het portfolio biedt voor 0-61 jarigen de te volgen 

ontwikkelingslijnen, de te beantwoorden vragen voor het beoordelen van de 
meertaligheid, en twee ontwikkelingslijnen voor het beoordelen van Nederlands als 
Tweede Taal (NT2);

2. Een gebruikersgids met uitleg van de ontwikkelingsgebieden, ontwikkelingsdoelen, 
spelactiviteiten en tips voor het stimuleren van de ontwikkeling per ontwikkelingsdoel. 
Ook is de wetenschappelijke onderbouwing van het observatie-instrument hierin 
terug te vinden;

1 Het eindniveau van de ontwikkelingslijnen in GOLD is te beschouwen als het beginniveau groep 3 
in het basisonderwijs.
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3. Een groepsoverzicht per pedagogisch medewerker, dat tijdens het onderzoek diende 
als formulier voor de evaluatie in het teamoverleg;

4. Een zorgformulier, dat dient ter voorbereiding van een individuele kindbespreking 
in het teamoverleg; 

5. Een praktische instructie aan de hand van een PowerPointpresentatie met toelichting 
voor het gebruik van het observatiesysteem GOLD™.

Aanvullend op dit materiaal zijn in de laatste maanden van het onderzoek een 
oudergespreksformulier en vertaalde geanonimiseerde overzichten van individuele 
voortgangsrapportages en groepsoverzichten uit het Engelstalige digitale systeem 
‘‘Teaching Strategies GOLD online” bij vertegenwoordigers van de kindercentra 
geïntroduceerd. Deze overzichten ondersteunen de groepsplanning en het beoordelen 
van de vooruitgang in de tijd van individuele kinderen. Bij de Engelstalige versie van 
GOLD zijn ook spelobservatiekaarten beschikbaar voor het observeren van gedrag 
in de domeinen geletterdheid en gecijferdheid. Dit materiaal is in Nederland alleen in 
conceptvorm beschikbaar, en nog niet in kindercentra gebruikt.

4.3 Samenvatting realisatie GolD™-nl
In de periode zomer 2008 tot september 2010 is met behulp van vijf  Engelstalige 
ontwerpversies van het observatiesysteem Teaching Strategies® GOLD™ gewerkt 
aan het realiseren van de Nederlandstalige onderzoeksversie GOLD™-NL. Hier 
waren vier kindercentra bij betrokken. Het vertaalde observatiesysteem bestaat uit een 
observatie-instrument en een gebruikersgids. In de gebruikersgids wordt een uitleg 
en onderbouwing gegeven van de doelen die voor de zes ontwikkelingsgebieden zijn 
opgenomen. Er worden voor 51 (sub)doelen ontwikkelingslijnen geboden; iedere 
ontwikkelingslijn onderscheidt vier ontwikkelingsniveaus. Daarnaast kan met het 
systeem de meertalige situatie van het kind thuis en in het kindercentrum in kaart 
worden gebracht. Voor het volgen van de ontwikkeling van Nederlands of  Fries als 
tweede taal zijn twee aanvullende doelen met ontwikkelingsniveaus geformuleerd. De 
ontwikkeling kan per doel gericht worden gestimuleerd door gebruik te maken van de 
suggesties voor het pedagogisch handelen die in de gebruikersgids zijn opgenomen. 
GOLD is een instrument dat het systematisch en planmatig werken ondersteunt, dat 
met het (ortho-)pedagogisch didactisch raamwerk GROEI wordt beoogd. In hoofdstuk 
2 zijn de hoofdlijnen van GROEI uitgewerkt. 
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5
EVALUATIE VAN HET IMPLEMENTATIEPROCES

In dit hoofdstuk wordt geëvalueerd welke factoren van invloed zijn geweest op 
de implementatie van GOLD op de werkvloer. Het implementatieproces wordt 
beschreven aan de hand van de voortgangsinformatie die is verzameld in de periode 
van het onderzoek. De informatie komt uit de verslagen van de voortgangsgesprekken 
per locatie, uit de e-mails die in deze periode zijn uitgewisseld tussen medewerkers van 
de kindercentra en de onderzoeker en uit de verslagen van de besprekingen die zijn 
gevoerd in de bijeenkomsten van de begeleidingsgroep. 
Paragraaf  5.1 beschrijft de deelnemende locaties en hun omgeving. In paragraaf  5.2 wordt 
de tijdsplanning en de afstemming met het werkveld besproken. Paragraaf  5.2 biedt de 
geplande fasering in de implementatie, en achtergrondinformatie over de organisatie 
van het project. Paragraaf  5.3 beschrijft de situatie bij de start van het onderzoek, en de 
verandering die het introduceren van GOLD van de professionals vraagt. In paragraaf  
5.4 volgt een procesbeschrijving aan de hand van een aantal aandachtspunten die uit de 
voortgangsevaluatie naar voren zijn gekomen. Dit hoofdstuk sluit in paragraaf  5.5 af  
met een samenvatting van factoren die tijdens het implementatieproces een belangrijke 
rol hebben gespeeld.

5.1 De deelnemende locaties en hun omgeving
In de tweede fase van het onderzoek participeren drie kindercentra, die afkomstig 
zijn uit drie verschillende organisaties. Het betreft een welzijnsorganisatie en twee 
organisaties voor kinderdagopvang. De locaties zijn gevestigd in drie verschillende 
gemeenten: Leeuwarden, Smallingerland en Terschelling. Er is één peuterspeelzaal bij 
het onderzoek betrokken geweest. De andere twee groepen komen uit twee verschillende 
kinderdagverblijven. Een van de locaties voor kinderopvang (KC1) is onderdeel van een 
grote landelijke organisatie voor kinderopvang. Deze locatie is in 2009 bewust door 
de locatiemanager gekozen omdat een andere locatie een training zou gaan volgen, 
waardoor het team te veel belast zou worden. Bij de start van het onderzoek is de 
locatiemanager inmiddels vervangen. In februari 2010 laat de locatiemanager weten 
dat het team in maart 2010 een cursus van de Kinderacademie gaat volgen. De andere 
locatie (KC2) maakt onderdeel uit van een organisatie die zowel peuterspeelzalen 
als kinderdagopvang beheert. De deelnemende peuterspeelzaallocatie (KC3) wordt 
beheerd door de welzijnsinstelling. Deze organisatie beheert geen voorzieningen voor 
kinderdagopvang. De drie betrokken gemeenten en de managers van de betrokken 
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organisaties hebben bij de start van het project een intentieverklaring voor deelname 
aan het project ondertekend. De deelnemende professionals hebben schriftelijk 
ingestemd met participatie in het onderzoek. Deze achtergrondkenmerken van deze 
onderzoeksgroep worden in hoofdstuk 6 beschreven.

5.2 De tijdsplanning voor het onderzoek
In het implementatieproces waren vier fasen te onderscheiden. Allereerst de fase van 
toerusting, waarin de training werd gegeven. De start van het werken met GOLD 
was gepland na de zomervakantie. De onderzoeksperiode zou in mei 2011 worden 
afgesloten. De planning van het project zag er bij de start van het project als volgt uit:

Tabel 5.1 Fasering van onderzoeksactiviteiten

Implementatiefase Tijdsplanning

Trainingsbijeenkomsten Maart 2010 tot juli 2010

Start observaties met GOLD Augustus/september 2010

Voortgangsevaluaties en dataverzamelingen November 2010

Februari 2011

Mei 2011

Afsluiting project GROEI Zomer 2011

Uit Tabel 5.1 blijkt dat de dataverzameling op basis van het eerste evaluatiemoment 
was gepland in november 2010, het tweede eind februari 2010 en het laatste in mei 
2011. De evaluaties met het werkveld over de voortgang in het onderzoek werden aan 
deze mijlpalen in het onderzoek gekoppeld. In paragraaf  5.4 wordt de voortgang in het 
proces beschreven. Daaruit zal blijken dat de tijdsplanning voor de dataverzameling 
met GOLD niet is gehaald. In paragraaf  5.5 is een samenvatting opgenomen van de 
belangrijke aandachtspunten uit het implementatieproces die in deze evaluatie naar 
voren zijn gekomen.

5.3 De veranderingen voor de professionals
Voor het inschatten van de verandering die van de pedagogisch medewerkers zou 
worden gevraagd is in de voorbereidingsperiode bij de locatiemanagers opgevraagd 
met welk observatie-instrument werd gewerkt, en hoe vaak de ontwikkelingsinformatie 
werd verzameld. Hieronder worden de belangrijkste verschillen beschreven met de 
afgesproken werkwijze voor het onderzoek. Aan de orde komen verschillen tussen de 
instrumenten, verschillen in de wijze van observeren en beoordelen, verschillen in de 
beschikbaarheid van inhoudelijke interne begeleiding, en verschillen in de samenwerking 
met externe vakdisciplines. 
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Andere instrumenten en minder intensief observeren

Ieder van de drie locaties werkt met een ander kindvolgsysteem. KC1 gebruikt een 
door de kinderopvangorganisatie zelf  ontwikkeld kindvolgsysteem. Het systeem 
onderscheidt vier leeftijdsgroepen: 3-13 maanden, 14-25 maanden, 26-37 maanden 
en 38-48 maanden. Voor iedere leeftijdscategorie is een aparte observatielijst, met 
als aandachtsgebieden: zelfstandigheid en omgevingsbewustzijn, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling, motoriek en cognitieve ontwikkeling. 
In ieder ontwikkelingsgebied zijn een aantal gedragingen opgenomen, waarvoor moet 
worden beoordeeld of  deze gedragingen aan- of  afwezig zijn. In het rechter deel van 
de lijst is openruimte voor toelichtingen. Daarnaast wordt een lijst ‘welbevinden en 
betrokkenheid’ ingevuld. Deze lijst inventariseert het functioneren van het kind in 
onderdelen van het dagprogramma aan de hand van drie categorieën: ‘Goed, houden zo!’, 
‘Wisselend, kan beter’ en ‘Gaat nog niet zo goed’. De onderdelen uit het dagprogramma 
in deze lijst zijn: ontvangst, verschonen/toilet, slapen/rituelen, eten/drinken, vertrek, 
vrij spel buiten, vrij spel binnen en activiteiten. Wat zijn de kenmerkende verschillen 
met GOLD?
- De ontwikkelingsgebieden gecijferdheid en geletterdheid worden in dit systeem 

niet genoemd. Inhoudelijk zijn echter wel items opgenomen die in GOLD passen 
bij ontwikkelingsniveaus van de gebieden geletterdheid en gecijferdheid. Bijv. 
herkent twee tot drie cijfers in de juiste volgorde. De aandacht voor fasering in de 
spelontwikkeling ontbreekt in GOLD;

- Veel vaardigheden zijn op een heel concreet gedragsniveau beschreven;
- Voor de leeftijdsgroep 0-4 wordt gewerkt met 4 verschillende lijsten. Het is ook niet 

duidelijk hoe de vaardigheden zich binnen een ontwikkelingsgebied ontwikkelen van 
eenvoudig naar complex;

- Het aantal te beoordelen items varieert van 23 in het eerste levensjaar tot 51 in 
het vierde levensjaar. Het is niet duidelijk hoeveel als aanwezig geconstateerde 
vaardigheden nodig zijn om het niveau als voldoende beheerst te beoordelen;

- De frequentie van het observeren en de volledigheid van de ontwikkeling die 
wordt geobserveerd per observatieperiode duiden op een minder intensieve manier 
van observeren. In het planningsschema van dit kindercentrum worden alle zes 
ontwikkelingsgebieden verspreid geobserveerd over 12 maanden. Iedere twee 
maanden volgt een ander leeftijdsgebied. Praktisch komt dit er op neer dat per maand 
de helft van een ontwikkelingsgebied moet zijn geobserveerd. Tijdens het onderzoek 
moeten de pedagogisch medewerkers in 3 maanden tijd 6 ontwikkelingsgebieden 
van GOLD volledig hebben geobserveerd en beoordeeld. Per maand zijn dat 2 
volledige ontwikkelingsgebieden. 
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KC2 werkt met een zelf  aangepaste lijst van het kindvolgsysteem ‘Zo volg je peuters: 
kleuter in wording’ (Schippers, Van Gemert, & Hanff, 1999). De observatielijst 
heeft vier ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal en 
spraakontwikkeling en spel. Binnen deze ontwikkelingsgebieden worden een aantal 
concrete vaardigheden beschreven. De pedagogisch medewerkers kunnen op een 
observatiemoment in een leeftijdsbalk registreren of  de daaronder geformuleerde 
vaardigheid op de leeftijd van het kind op dat moment wel of  niet wordt beheerst. 
De leeftijdsbalk loopt van 2.0 - 3.11 jaar. Vanuit de leeftijdsbalk loopt een vetgedrukte 
signaallijn naar beneden, waarmee wordt uitgedrukt dat de te observeren vaardigheden 
zich bij de meeste kinderen van die leeftijd hebben ontwikkeld. Overschrijding van 
die tijdslijn kan voor de pedagogisch medewerkers aanleiding zijn om het pedagogisch 
aanbod bij te stellen. Omdat met dit observatiesysteem niet alle kinderen 0-4 konden 
worden gevolgd, werd door het kindercentrum gezocht naar een kindvolgsysteem 
waarmee dat wel mogelijk is. 

Wat zijn de kenmerkende verschillen met GOLD?
- De cognitieve ontwikkeling, geletterdheid en gecijferdheid worden als 

ontwikkelingsgebieden niet expliciet genoemd;
- De ontwikkelingslijst is ontwikkeld voor de chronologische leeftijd van 2.0 – 3.11 

jaar. Het is niet duidelijk hoe de vaardigheden zich binnen een ontwikkelingsgebied 
ontwikkelen van eenvoudig naar complex. De signaallijn duidt op een risico. Er 
wordt niet zichtbaar gemaakt vanaf  welke leeftijd de vaardigheid zich begint te 
ontwikkelen. In GOLD worden de leeftijdsbalken gebruikt om aan te geven wat de 
variatie is tussen de kinderen wat betreft de leeftijd waarop een ontwikkelingsniveau 
voor het eerst bereikt wordt, en wanneer dit niveau bij de meeste kinderen in een 
educatieve omgeving te observeren is; 

- Veel vaardigheden zijn op concreet gedragsniveau beschreven;
- De kinderen worden 2 keer per jaar op alle ontwikkelingsgebieden geobserveerd en 

geregistreerd, maar voor kinderen beneden de 2 jaar is dit observatiesysteem niet 
goed toe te passen, omdat het observatiesysteem daarvoor geen aandachtspunten in 
de ontwikkeling geeft.

In KC3 wordt het niveau van de kinderen bepaald met behulp van het Cito 
Peutervolgsysteem (Cito, 2000). Dit systeem bestaat uit een peuterobservatielijst en drie 
toetsen. In de observatielijst wordt aandacht besteed aan zelfredzaamheid, zelfregeling, 
weerbaarheid, welbevinden, relatie met anderen, motoriek, creativiteit, spelen, en werken. 
De organisatie heeft daar zelf  een aanvulling bij gemaakt, met als aandachtspunten de 
taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. De pedagogisch medewerker waardeert 
de observatie met een 3 (aanwezig), 2, of  1 (niet aanwezig). Het puntentotaal leidt tot 
een score. In de door de uitgever verstrekte lijst kan deze score op gestandaardiseerde 
wijze worden omgezet in een niveau.
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Cito heeft drie toetsen ontwikkeld: een toets voor taal, voor ordenen en oriëntatie in 
de ruimte. De toets voor ordenen is in juni 2011 vervangen door de nieuwe rekentoets. 
De belangrijkste verschillen met GOLD:
- Het Cito peutervolgsysteem is ontwikkeld voor peuters vanaf  het derde levensjaar. 

Het systeem geeft geen ontwikkelingslijn met vaardigheden van eenvoudig naar 
complex maar biedt een score en een aanduiding van het niveau waarop het kind 
functioneert. De pedagogisch medewerker moet zelf  aan de hand van de resultaten 
nog analyseren wat er goed gaat en wat aandacht vraagt; 

- De toetsen uit het systeem worden twee maal per jaar voor ieder kind in principe op 
dezelfde manier individueel afgenomen. De toetsvorm schrijft voor op welke manier 
het kind de te toetsen vaardigheden moet laten zien. De resultaten van de toets zijn 
afhankelijk van die momentopname. 

- Het overzetten van observaties tijdens de toetsafname naar de beoordeling is 
gestandaardiseerd. Het kind doet het goed, of  doet het niet goed. Deze wijze van 
afnemen van de toetsen is heel concreet beschreven, en leidt volgens een eenduidige 
gestandaardiseerde richtlijn tot een score en niveaubepaling;

- Met behulp van dit peutervolgsysteem kunnen 5 niveaus van functioneren worden 
bepaald: niveaus A, B, C, D, en E. Het gevonden niveau wordt gebruikt om te 
beoordelen of  het kind in de groep extra ondersteuning van een tutor nodig heeft 
om het beoogde niveau te bereiken. De Cito scores wegen in dit kindercentrum mee 
als indicatie om in aanmerking te komen voor een VVE-plaats, met recht op extra 
dagdelen. 

Een andere manier van observeren, beoordelen en plannen

Het grootste verschil tussen het werken met het observatiesysteem GOLD en de andere 
instrumenten is de wijze van observeren, beoordelen en plannen. De pedagogisch 
medewerkers uit de drie kindercentra zijn gewend om op twee momenten in het 
jaar te gaan observeren of  toetsen. Er wordt niet continu bewust gewerkt aan het 
verzamelen van observaties. De werkwijze met GOLD gaat ervan uit dat pedagogisch 
medewerkers het hele jaar door bewust bezig zijn met het verzamelen van observaties 
en documentatie, die op drie momenten in het jaar worden gebruikt bij het beoordelen 
van de ontwikkeling, en het plannen van het pedagogisch handelen. Deze informatie 
uit het observatiesysteem is in eerste instantie bedoeld voor het evalueren en bijstellen 
van het pedagogisch handelen in het kindercentrum. De gebruikersgids behorend bij 
GOLD biedt per doel suggesties voor spelactiviteiten die de pedagogisch medewerker 
kan kiezen wanneer zij de ontwikkeling op dat doel wil stimuleren.

Het gedrag dat met de toetsen en de andere ontwikkelingslijsten wordt opgevraagd 
is vaak op een heel concreet niveau geformuleerd, vergelijkbaar met items in een test. 
Deze vaardigheden worden van belang, of  representatief  gevonden voor een bepaald 
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ontwikkelingsgebied, en zouden op een bepaalde leeftijd beheerst moeten worden. 
Bijvoorbeeld: “Maakt het kind insteekpuzzels met vier, zes, acht of  twaalf  stukjes?” 
(Ontwikkelingsvolgmodel KC1). GOLD biedt per doel vier ontwikkelingsniveaus, 
in een ontwikkelingslijn van eenvoudig naar complex. De ontwikkelingsniveaus 
zijn geformuleerd als competenties. De formulering van competenties is een hoger 
abstractieniveau dan de hiervoor gegeven vaardigheden. Bijvoorbeeld: ‘‘Herkent een 
aantal basisfiguren (rondje, vierkant, driehoek)’’. Of: ‘‘Maakt eenvoudige vergelijkingen 
tussen twee voorwerpen’’. Bij het beoordelen van de niveaus mag de pedagogisch 
medewerker alle bij dat niveau passende observaties en documentatie gebruiken 
om vast te stellen of  dat niveau al is bereikt. Er worden ter ondersteuning van deze 
beoordeling in de gebruikersgids voorbeelden van gedragingen gegeven die bij dat 
niveau passen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de pedagogisch medewerker 
voor een beoordeling naar de gegeven gedragsvoorbeelden gaat zoeken, en alleen op 
basis van de aanwezigheid van dat gedrag bepaalt of  het beoogde ontwikkelingsniveau 
is bereikt. De gekleurde leeftijdsbalken onder de ontwikkelingsniveaus laten zien welk 
gedrag per levensjaar verwacht mag worden. Onder eenzelfde ontwikkelingsniveau 
kunnen meerdere leeftijdsbalken zijn weergegeven. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt 
dat de leeftijd waarop jonge kinderen een bepaald competentieniveau verwerven erg 
uiteen kan lopen. Valt het door de pm’er beoordeelde niveau niet in de bij de leeftijd 
passende kleurenbalk, dan ligt het ontwikkelingsniveau voor of  achter bij het niveau 
dat in een educatieve omgeving wordt verwacht. Doordat het ontwikkelingsniveau 
op meerdere evaluatiemomenten op dezelfde pagina wordt geregistreerd, worden in 
de rapportage ook de veranderingen in de ontwikkeling voor de kinderen op de drie 
beoordelingsmomenten zichtbaar. Bij het beoordelen of  de ontwikkeling van een kind 
goed verloopt wordt door de pedagogisch medewerker zowel rekening gehouden met 
welk gedrag bij de leeftijd wordt verwacht, als het verloop van de ontwikkeling in de 
tijd. Met behulp van het peutervolgsysteem van Cito worden ook ontwikkelingsniveaus 
en vooruitgang in de tijd gegeven, maar die informatie is minder direct op het 
handelen gericht. In Figuur 5.1 zijn de verschillende typen informatie weergegeven. De 
rapportages met GOLD bieden de pm’er een genuanceerd ontwikkelingsprofiel van het 
kind, dat de pm’er in de observatiecyclus direct kan gebruiken voor het plannen van het 
pedagogisch handelen. De met het Cito peutervolgsysteem verzamelde scores bieden 
wel een niveau dat kan worden vergeleken met andere peuters, maar de pm’er moet aan 
de hand van deze informatie eerst verder analyseren wat de sterke en te ondersteunen 
aandachtspunten in de sociaal-emotionele ontwikkeling  zijn.
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Resultaat met GolD 
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Resultaat met Cito observatie sociaal-emotioneel peuter

Januari 2010  Score   99 Niveau: C

Juni      2010  Score 110 Niveau: C

Figuur 5.1 Vergelijking type ontwikkelingsgegevens verzameld met GOLD en het Cito peutervolgsysteem

Interne begeleiding

In de deelnemende organisaties wordt bij de start van het onderzoek de interne 
begeleiding van de pedagogisch medewerkers hoofdzakelijk uitgevoerd door de 
leidinggevende of  locatiemanager. De locatiemanager regelt voor kinderen waar zorgen 
over zijn ook de contacten met externe vakdisciplines. De locatiemanager heeft een 
opleiding op Hbo-niveau.  KC1 kan daarnaast voor pedagogische begeleiding een 
(ortho-)pedagoog van de landelijke organisatie inhuren. Deze persoon maakt geen deel 
uit van het primaire proces van de organisatie. Voor KC2 is het locatiehoofd bij de 
start van het project het eerste aanspreekpunt voor de pedagogisch medewerkers en 
bij zorgen over de ontwikkeling van een kind ook voor de externe vakdisciplines. Deze 
functionaris heeft een pedagogische opleiding vergelijkbaar met het huidige niveau 
spw3-niveau gevolgd, maar heeft wel meer dan 15 jaar werkervaring. Bovendien is een 
aanvullende managementopleiding gevolgd. De betrokken pedagogisch medewerker 
van KC3 heeft een wetenschappelijke opleiding orthopedagogiek afgerond, en heeft 8 
jaar werkervaring.
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De samenwerking met externe vakdisciplines

Voor het realiseren van de beoogde aansluiting met andere vakdisciplines zijn 
voorafgaand aan de start van het project intentieverklaringen getekend door het 
management van JGZ, en door het samenwerkingsverband achter de teams Integrale 
Vroeghulp. De intentieverklaringen van de JGZ zijn door stafmedewerkers van de 
JGZ uitgewerkt in een concrete samenwerkingsafspraak. Aan ieder van de drie bij het 
project betrokken kindercentra zou als contactpersoon een sociaalverpleegkundige 
van het consultatiebureau worden toegewezen. De in het kindercentrum geplande 
evaluatiemomenten voor de ontwikkeling van een kind bieden aangrijpingspunten om 
met elkaar af  te stemmen over het functioneren van kinderen waar vragen of  zorgen 
over zijn. Daarnaast konden de professionals van het kindercentrum voor overleg 
contact opnemen met de JGZ als er kinderen zijn waarover zij zich zorgen maken. 
In het verlengde van de JGZ kon met instemming van de ouders het team Integrale 
Vroeghulp worden geconsulteerd. Deze dienstverlening was ook voor de start van het 
project al aanwezig. 

Bij de start van het onderzoek hebben niet alle kindercentra al expliciet gekozen voor 
de invoering van GOLD™. Wel is medewerking verleend aan het onderzoek voor het 
verkennen van de bruikbaarheid van het kindvolgsysteem in daarvoor aangewezen 
groepen, met als doel het bereiken van een totaal van 80 kinderen, zodat tenminste 60 
kinderen in het onderzoek over zouden kunnen blijven. 

5.4 Verloop van het implementatieproces
Deze paragraaf  beschrijft de wijze waarop de implementatie is verlopen. De volgorde 
in de beschrijving volgt de fasering in het onderzoek. Allereerst wordt in paragraaf  
5.4.1 een overzicht geboden van de wijze waarop de voortgang in het onderzoek is 
gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de contacten met de locaties en het 
bespreken van de voortgang in de begeleidingsgroep. Vervolgens wordt in paragraaf  
5.4.2 aandacht besteed aan de toerusting van de professionals. In 5.4.3 worden uit de 
voortgangsrapportages en e-mailcontacten een aantal inhoudelijke aandachtspunten 
voor de implementatie naar voren gehaald. 

5.4.1 Het monitoren van de implementatie
Voorafgaand aan de start van het onderzoek zijn per locatie drie evaluatiemomenten 
gepland, die aansluiten op de geplande dataverzameling. Bovendien werd een 
begeleidingsgroep samengesteld, waarin het management van de drie organisaties 
participeerden. 
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Voortgangsbesprekingen op locatie

Tijdens het onderzoek heeft de onderzoeker intensiever in het implementatieproces 
geparticipeerd dan aanvankelijk de bedoeling was. Er zijn in deze periode totaal 7 
werkbezoeken aan KC1 gebracht, 7 werkbezoeken aan KC2 en 5 werkbezoeken aan KC3. 
Drie werkbezoeken waren conform planning gekoppeld aan de evaluatiemomenten rond 
de dataverzameling. In KC1 en KC2 kregen de werkbezoeken naast het bespreken van 
het verloop van de afgelopen observatieperiode een meer ondersteunend karakter om 
de dataverzameling voor het onderzoek en de implementatie van de beoogde werkwijze 
te optimaliseren. In KC3 bleek deze behoefte minder nadrukkelijk aanwezig te zijn.

De begeleidingsgroep

Voorafgaand aan de start van het onderzoek zijn met de locatiemanagers en betrokken 
pedagogisch medewerkers van de individuele organisaties afspraken gemaakt voor de 
deelname aan het onderzoek. Daarnaast is een begeleidingsgroep samengesteld. De 
opdracht voor deze begeleidingsgroep was de bewaking van de voortgang van het 
onderzoek en bespreken van de successen en belemmeringen die werden ervaren 
bij de implementatie van GOLD. De begeleidingsgroep bestond uit de managers 
van de onderzoekslocaties, een pedagogisch medewerker uit KC1, de inhoudelijke 
beleidsambtenaren uit de drie gemeenten, de twee betrokken hoogleraren, de co-
promotor, de onderzoeker, de leidinggevenden van de onderzoeker en de betrokken 
beleidsambtenaar van de provincie Fryslân. In de begeleidingsgroep is het onderzoeksplan 
besproken, werd de voortgang geagendeerd, en zijn de eerste voorlopige resultaten 
gepresenteerd en bediscussieerd. In de periode september 2010 – oktober 2011 zijn drie 
bijeenkomsten belegd. Het bespreken van de eerste resultaten uit het onderzoek op 14 
juli 2011 waren aanleiding tot een extra vierde overleg dat in september 2011 is ingelast 
met de managers en de pedagogisch medewerkers die belast waren met de invoering 
van GOLD in KC1 en KC2. Deze bijeenkomst was gericht op het inventariseren van de 
door het werkveld gewenste verbeterpunten van GOLD.

Voor het analyseren van het verloop van de implementatie zijn de voortgangsverslagen 
en de e-mails die tussen de onderzoeker en de locaties zijn uitgewisseld handmatig 
geïnspecteerd. De resultaten van deze evaluatie worden in de volgende paragraaf  
beschreven.

5.4.2 Het implementatieproces
In de hierna volgende beschrijving van het implementatieproces worden eerst 
aandachtspunten rond de training beschreven. Vervolgens wordt specifieke aandacht 
besteed aan de periode waarin de daadwerkelijke invoering van GOLD plaats moest 
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vinden. Tot slot wordt aan de hand van een aantal thema’s het verloop van de 
implementatie besproken. 

5.4.2.1  De training: maart 2010 – september 2010 

De pedagogisch medewerkers zijn door middel van trainingsbijeenkomsten toegerust 
op het werken met GOLD. De training werd in het voorjaar gepland, voorafgaand 
aan de periode waarop de pedagogisch medewerkers met het nieuwe observatiesysteem 
moesten gaan werken. De training voor het werken met GOLD is uitgebreid in bijlage 
2 beschreven. In totaal zijn in het kader van implementatie drie trainingen gegeven en 
één instructiebijeenkomst.

In de planning werd rekening gehouden met het geven van één training van zes 
bijeenkomsten die zou worden gegeven aan alle betrokkenen op een centrale locatie 
in Fryslân. Voor het realiseren van de training zijn de pedagogisch medewerkers om 
praktische redenen in drie trainingsgroepen gesplitst. Deze groepen zijn op verschillende 
data getraind. De inhoud van de training was voor de groepen gelijk. De voorkeur 
van de locaties KC1 en KC3 ging uit naar een training overdag. Voor de pedagogisch 
medewerkers uit KC2 was de geplande locatie niet haalbaar. Voor deze pedagogisch 
medewerkers is parallel aan de geplande training een training in de avonduren in de 
buurt van de eigen locatie georganiseerd. Deelnemers van het team uit KC1 konden om 
pedagogische redenen niet tegelijkertijd worden vrijgesteld. De manager wilde voor de 
kinderen vertrouwde gezichten op de groep houden. Het team werd daarom in twee 
groepen gesplitst, waarvan de helft een training kreeg samen met KC3. De training werd 
op een later moment herhaald voor de andere groep. De training werd gegeven door de 
onderzoeker en een onderzoeksmedewerker. 
Zeven pedagogisch medewerkers uit een niet bij het onderzoek betrokken kindercentrum 
waren bij de eerste trainingsbijeenkomst aanwezig. Het management van de instelling 
had deze pedagogisch medewerkers opgegeven voor het onderzoek. Deze organisatie 
heeft zich na deze bijeenkomst meteen teruggetrokken, omdat de pm’ers niet bereid 
bleken te zijn om aan het onderzoek met GOLD deel te namen

Voorafgaand aan de training heeft een teamlid van KC3 een andere baan gekregen. 
Zij werd niet vervangen en werd daardoor niet betrokken in het onderzoek. Aan 
de eerste training namen totaal 14 pedagogisch medewerkers, een invalkracht, een 
individueel begeleider voor een kind met een beperking en een locatiemanager uit de 
onderzoeksgroep deel. Uit deze groep hebben 14 professionals met GOLD gewerkt. 
Voor KC2 werd op locatie in juni 2011 een instructie gegeven aan vier pedagogisch 
medewerkers die de training niet hadden gevolgd. Drie professionals uit deze groep 
hebben met GOLD gewerkt. De organisatie heeft er niet meer voor gekozen om ook 
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deze pm’ers deel te laten nemen aan de kennistoets en huiswerkopdrachten, zodat 
ook zij in aanmerking zouden kunnen komen voor een certificaat. Op verzoek van de 
manager van KC2 was voor nieuwe instromers een werkinstructie op papier beschreven, 
die ook aan deze pedagogisch medewerkers beschikbaar werd gesteld. Totaal hebben 17 
pedagogisch medewerkers met GOLD gewerkt.

Voor de training zijn twee doelen gesteld:
- De pedagogisch medewerkers hebben kennis van het observatiesysteem 

GOLD™;

- De pedagogisch medewerkers hebben voldoende praktische vaardigheden in het 
toepassen van GOLD om te participeren in het onderzoek.

Deze doelen zijn per trainingsbijeenkomst uitgewerkt in subdoelen. Op nadrukkelijk 
verzoek van de pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden is per bijeenkomst 
naast de overdracht van kennis over het beoogde gebruik van GOLD™ veel aandacht 
besteed aan het oefenen van de observatievaardigheden. Voor de training zelf  waren 
vijf  trainingsbijeenkomsten beschikbaar. De pedagogisch medewerkers hebben in een 
zesde bijeenkomst een toets gemaakt, aan de hand waarvan werd geëvalueerd of  de 
beoogde manier van werken voldoende bekend was bij de pedagogisch medewerkers. 
De resultaten daarvan zijn beschreven in Hoofdstuk 6.

In het tweede deel van de vijfde bijeenkomst van de training waren professionals van de 
JGZ uitgenodigd. Doel van dit bezoek was het kennismaken van de JGZ-professionals 
met de teams in de kindercentra, en het uitwerken van concrete werkafspraken voor 
de samenwerking tijdens onderzoek. Voor de KC1 en KC3 was de coördinerende 
orthopedagoog van de JGZ aanwezig. De toewijzing van medewerkers uit het 
Consultatiebureauteam (CB-team) aan het kindercentrum was op dat moment nog niet 
geregeld. Afgesproken werd dat de orthopedagoog voorlopig aanspreekpunt zou zijn 
totdat de koppeling van een CB-team aan de kindercentra zou zijn gerealiseerd. Bij de 
laatste trainingsbijeenkomst van KC2 waren de medewerkers van het betrokken CB-
team en de pedagoog van de JGZ wel aanwezig. De gemaakte afspraken zijn door het 
CB-team op schrift gesteld, zodat de afspraken en contactgegevens bij alle pedagogisch 
medewerkers bekend zouden zijn (CB-Team JGZ, e-mail 25 oktober 2010). 
In hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Zowel kindercentrum als CB-team kunnen het initiatief  nemen om bij twijfel 
over de ontwikkeling van een kind de andere professional na toestemming van 
de ouders om informatie te vragen; 

- De orthopedagoog van de JGZ mag op kosten van de gemeente twee maal per 
jaar observeren. Deze observatie wordt bij voorkeur na de evaluatiemomenten 
uitgevoerd. Daarnaast mag de orthopedagoog worden geconsulteerd wanneer er 
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tussentijds reden is tot bezorgdheid en een bezoek aan het consultatiebureau nog 
erg lang duurt, bijvoorbeeld vijf  maanden.

In januari 2011 bleken veel pedagogisch medewerkers de huiswerkopdrachten uit de 
training nog niet te hebben ingeleverd. Deze opdracht mocht worden uitgevoerd voor 
een kind dat ook in het vervolgtraject zou kunnen worden gevolgd. De pedagogisch 
medewerkers werden per e-mail herinnerd aan het ontbreken van huiswerkopdrachten. 
Een voorbeeld uit de e-mails: “Excuses voor het erg laat inleveren van mijn feedback 
van het portfolio…. Ik was het weer vergeten. Goed dat je mailde” (Pm’er KC1, 2 
februari 2011). In mei 2011 waren er nog steeds pedagogisch medewerkers die hun 
huiswerkopdrachten niet hadden afgerond, en volgde een e-mail richting de managers 
van de betrokken kindercentra, en de betrokken pedagogisch medewerkers met het 
verzoek het gerealiseerde huiswerk alsnog op te sturen (Persoonlijke communicatie, 27 
mei 2011). Bij het afsluiten van het project waren er nog steeds  huiswerkopdrachten van 
vier pm’ers uit KC2 niet volledig ingeleverd. Deze resultaten komen als trainingsresultaat 
terug in hoofdstuk 6.

5.4.2.2 Start invoering GOLD: september 2010

De onderzoeksfase is gepland aansluitend op de eerste training. Alle pedagogisch 
medewerkers zullen na de training meteen starten met het observeren van de 
kinderen op zes ontwikkelingsgebieden. Het bleek echter praktisch niet haalbaar 
om de training voor de zomervakantie afgerond te hebben. Daarvoor zouden de 
trainingsbijeenkomsten dichter op elkaar moeten worden gepland. De pedagogisch 
medewerkers gaven aan tussen twee trainingsbijeenkomsten in voldoende tijd nodig 
te hebben om de huiswerkopdracht uit te voeren. Daarnaast moest bij KC1 het team 
in twee trainingsgroepen worden gesplitst; de tweede training voor dat kindercentrum 
moest later in de tijd worden gepland. Het is onbekend in welke mate in deze periode 
het volgen van andere cursussen, zoals die van de Kinderacademie bij KC2 daarin een 
belemmerende rol heeft gespeeld. Deze factor kwam in de communicatie over het 
plannen van de trainingsbijeenkomsten niet naar voren. 

Na de zomervakantie bleek dat de teams in de twee kinderdagverblijven niet in staat 
waren het observatiesysteem zo tijdig in te voeren dat de eerste dataverzameling in 
november konden plaatsvinden. Na overleg met de managers werd afgesproken 
het planningsschema voor de kinderdagverblijven door te schuiven, met als eerste 
evaluatiedatum februari 2011. Dit betekende dat deze kindercentra langer doorgingen 
met observeren en dat de einddatum voor de dataverzameling verschoof  naar november 
2011. De manager van KC2 besloot in deze periode GOLD meteen voor de hele 
organisatie in te voeren en een paar jaar met GOLD te werken.
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5.4.2.3 Evaluatie implementatieproces september 2010 – november 2011

De dataverzamelingen bij KC3 zijn conform planning in november, februari en mei 
uitgevoerd. Wel is het aantal betrokken kinderen lager dan vooraf  werd ingeschat. 
De oorspronkelijke planning moest voor KC1 en KC2 worden aangepast. Voor die 
kindercentra werd het eerste evaluatiemoment verschoven naar februari 2011, het 
tweede naar mei 2011 en het derde naar oktober 2011. Het aantal betrokken kinderen 
uit deze kindercentra bleek hoger te zijn dan vooraf  werd geschat. De belangrijkste 
reden was dat in KC2 besloten werd GOLD meteen in alle groepen in te voeren. 
Na elk evaluatiemoment zijn de portfolio’s tijdens een werkbezoek door de onderzoeker 
zelf  gecontroleerd. De observatielijsten bleven ter beschikking staan van de 
pedagogisch medewerkers, zodat voor het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit 
de gegevens op andere formulieren moesten worden overgenomen. Daardoor kon het 
observatiesysteem op de beoogde wijze voor het volgen van de ontwikkeling door de 
pedagogisch medewerkers worden gebruikt. De mate waarop pedagogisch medewerkers 
daadwerkelijk op de beoogde wijze hebben gewerkt, en hun ervaringen daarbij staan in 
hoofdstuk 6 beschreven. Deze paragraaf  beschrijft een aantal opvallende resultaten aan 
de hand van interventies die in deze periode zijn uitgevoerd om het succes van het 
project te vergroten of  de continuïteit te waarborgen.

Het aanpassen van GOLD kan het draagvlak voor GOLD vergroten

In het najaar van 2010 signaleren de managers van KC1 en KC2 knelpunten in de 
uitvoering. Het observeren blijkt erg veel tijd te kosten. Naar aanleiding van deze 
informatie is het contact met pedagogisch medewerkers en management van de betrokken 
kinderdagverblijven geïntensiveerd om te waarborgen dat beoogde dataverzameling in 
februari 2010 gerealiseerd zou kunnen worden. Om te bevorderen dat het onderzoek 
conform plan zou kunnen worden uitgevoerd is het onderzoeksplan geagendeerd in 
de begeleidingsgroep van 9 februari 2011. Naar aanleiding van de bijeenkomst van de 
begeleidingsgroep op 14 juli 2011 is een extra overleg georganiseerd om met elkaar 
door te nemen welke knelpunten opgelost zouden moeten worden. Dat overleg vond 
plaats op 13 september 2011. De pedagogisch medewerkers uit KC1 en KC2 bleken 
nog moeite te hebben met de abstracte formuleringen van de ontwikkelingsniveaus. Het 
taalgebruik wordt als ‘academisch’ ervaren. De voorbeelden uit de gebruikersgids zijn 
nodig om dit niveau concreter te maken. En dat leidt tot extra tijd bij het registreren. 
Vooral het ontwikkelingsgebied ‘cognitie’ werd te abstract gevonden. Daarnaast zou 
het kindvolgsysteem voor ouders goed begrijpbaar moeten zijn. Daarvoor zou het 
observatiesysteem meer in ‘Jip en Janneke taal’ geschreven moeten worden. 
In het ontwikkelingsgebied ‘motoriek’, worden door KC1 kleinere stappen in de 
ontwikkeling gevraagd om de snelle vooruitgang bij baby’s te kunnen volgen. Tijdens 
het overleg bleek dat de pedagogisch medewerkers uit KC1 vergeten waren dat extra 
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subdoelen motoriek achter in het observatiesysteem zijn opgenomen. Een aantal 
pedagogisch medewerkers in KC2 hebben op eigen initiatief  in deze aanvullende 
ontwikkelingslijnen voor het beoordelen van de vooruitgang van kinderen geregistreerd. 
Doordat dit niet in de inhoudsopgave van het observatiesysteem wordt genoemd, was 
de aanwezigheid van deze facultatief  te gebruiken subdoelen motoriek de pm’ers van 
KC1 tijdens het gebruik ook niet opgevallen. 
De kindercentra geven de onderzoeker enkele oplossingsrichtingen mee. In het 
algemeen wordt gevraagd met de uitgever nog eens goed te kijken naar het taalgebruik. 
De gedragsvoorbeelden uit de gebruikersgids die de beoordeling ondersteunen zouden 
onder de ontwikkelingsniveaus van het observatiesysteem zelf  kunnen worden gezet. 
Voor het gesprek met ouders zou naast GOLD een overdrachtsformulier gebruikt 
kunnen worden. In de training zou gebruik gemaakt moeten worden van videobeelden 
van kinderen uit het hele leeftijdsbereik van GOLD, dus kinderen van 0 tot en met 6 
jaar. Aan de hand van die videobeelden kan geoefend worden met het observeren van 
de kinderen en het voeren van gesprekken met ouders. De deelnemers werd bij de 
afsluiting van deze bijeenkomst gevraagd hoe men tegenover GOLD en GROEI staat. 
Vonden de deelnemers het wel de moeite waard om daar nog veel in te investeren? 
Wil men het überhaupt wel gaan gebruiken? Met aanpassingen vinden de aanwezigen 
de werkwijze GROEI en het kindvolgsysteem GOLD een goed programma. De 
verwachting van de pedagogisch medewerker van KC1 was dat als er aanpassingen 
kunnen worden gerealiseerd waarmee je GOLD sneller kunt invullen, het in tijd dicht 
tegen de tijdsinvestering met hun eigen kindvolgsysteem komt te liggen. Begin oktober 
2011 krijgen de pedagogisch medewerkers een lijst toegestuurd, waarop zij kunnen 
aankruisen met welke formuleringen van ontwikkelingsdoelen zij problemen ervaren. 
Doel van deze inventarisatie was nauwkeuriger inzicht te krijgen in welke formuleringen 
de gebruiksvriendelijkheid bij het registreren belemmeren. De inhoudelijke resultaten 
van deze inventarisatie zijn meegenomen in hoofdstuk 6. 

In het laatste overleg van de begeleidingsgroep op 31 oktober 2011 toonden de 
organisaties en gemeenten opnieuw draagvlak voor de beoogde implementatie 
van GROEI in de kindercentra. Er werden suggesties gedaan voor het realiseren 
van uitwerkingen van GROEI. Ook werd positief  gereageerd op het organiseren 
van focusgroepen om vooral het draagvlak voor GROEI met de ketenpartners 
te gaan verkennen. Tegelijkertijd moeten KC1 en KC3 echter nog besluiten of  het 
observatiesysteem GOLD daadwerkelijk zal worden ingevoerd.
Tijdens de voortgangsgesprekken met de pm’er uit KC3 bleek dat zij naast het observeren 
van de kinderen met GOLD, voor deze kinderen ook het Cito peutervolgsysteem moest 
toepassen. De resultaten van het volgen van de kinderen met dat systeem zijn gekoppeld 
aan rechten op VVE-plaatsen. Met de informatie uit GOLD kon die indicatie niet 
worden afgegeven. 
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Het ontbreken van faciliteiten voor pm’ers kan de implementatie belemmeren

Tijdens de ondersteuningscontacten bleek dat pm’ers de observatieformulieren van 
GOLD mee naar huis namen om daar de gegevens ‘in eigen tijd’ , onbetaald, te kunnen 
registreren. In KC1 was het beleid dat het registreren gebeurt in ‘kindtijd’, maar dat 
lukte de pedagogisch medewerkers onvoldoende. Tijdens het overleg van 13 september 
2011 met alleen de managers en contactpersonen uit de kindercentra bleek echter dat 
de pedagogisch medewerkers de formulieren uit het eigen kindvolgsysteem ook mee 
naar huis namen.
In KC3 bleek de pedagogisch medewerker alle activiteiten voor het registreren en voor 
het organiseren van de onderzoeksactiviteiten in onbetaalde vrije tijd te doen. Dat werd 
door de pm’er echter niet als probleem ervaren. 

Gerichte aansturing door het management en werkinstructies bevorderen de 
implementatie

Bij het voorbereiden van bijeenkomsten van de begeleidingsgroep is besloten dat met 
name de managers daarvoor zouden worden uitgenodigd, zodat in dat overleg ook 
beslissingen in relatie tot de voortgang genomen konden worden. Omdat niet duidelijk 
was wie vanuit de managers van KC1 daarvoor in aanmerking komen, is op 4 februari 
2011 een managementoverleg voor KC1 georganiseerd. Tijdens dit overleg met de 
locatiemanager en het hogere managementniveau van KC1 blijken verantwoordelijkheden 
binnen de organisatie te zijn veranderd. Landelijke verantwoordelijkheden blijken te zijn 
gedecentraliseerd. Met de clustermanager waar de locatiemanager onder valt was nog 
geen contact geweest. Deze manager blijkt niet goed op de hoogte te zijn van het project, 
en GOLD. De organisatie is gestart met een werkgroep om het eigen kindvolgsysteem te 
evalueren. Er zal een koppeling worden gemaakt tussen die werkgroep en de ervaringen 
in KC1. 
Tijdens dit overleg bleek dat in de organisatie al enige tijd minder werd gestuurd op 
het werken met het kindvolgsysteem. De stafpedagoog van KC1 gaf  aan dat het eigen 
kindvolgsysteem van KC1 niet overal optimaal werd ingevuld. Door het onderzoek 
kwam weer meer aandacht voor het volgsysteem. De locatiemanager van KC1 had 
zich een periode wat minder met de implementatie van GOLD bemoeid, en had 
de verantwoordelijkheid voor het werken met GOLD bij de uitvoering gelegd. De 
clustermanager concludeerde tijdens dit overleg dat het belangrijk is om er met een 
goede interne sturing dicht op te gaan zitten. Om die aansturing te kunnen realiseren 
bleek de locatiemanager ook zelf  meer concrete instructies voor het organiseren van 
de observaties en evaluaties nodig te hebben. Tot slot vroegen de managers om in het 
onderzoek de succesfactoren voor het werken met GOLD zichtbaar te maken. 
Ook de manager van KC2 vroeg in mei 2011 om aanvullende werkinstructies. Doel 
van deze werkinstructies is nieuwe pedagogisch medewerkers te informeren over de 
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beoogde werkwijze met GOLD. De werkinstructies worden met behulp van dia’s uit 
de powerpoint voor de training gemaakt. De contactpersoon reageert op 28 mei als 
volgt per email: “Ik heb de handleiding gister via de post gekregen. Bedankt hiervoor. 
Ook deze mail gelezen en ziet er allemaal duidelijk uit”. Deze pedagogisch medewerker 
heeft in die week ook de hoofdstukken uit de originele gebruikersgids ontvangen. Deze 
informatie wordt als ondersteuning ervaren: “Ben van het weekend de hoofdstukken aan het 
doorlezen geweest en zo is het voor mij een stuk duidelijker. Ik miste toentertijd de voorbeelden in de 
uitleg, maar dat klopt want die staan hierin” (KC2, pm14 Persoonlijke communicatie 30 mei 
2011).

Het aanstellen van een coördinator bevorderde een goede communicatie tussen de 
geledingen

Tijdens het onderzoek loopt de onderzoeker in KC1 en KC2 regelmatig tegen 
interne communicatieproblemen aan. Afspraken over datum, tijd en doel van 
ondersteuningsbezoek zijn bij aankomst niet altijd in de groep of  de pm’er waar het 
over gaat bekend. Voor het uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten zijn testafnames 
gepland, waarvoor veel moet worden geregeld. Als eerste regelt KC1 begin 2011 het 
aanstellen van een pm’er in het team als aanspreekpunt voor de onderzoekers en voor 
de coördinatie van de interne projectactiviteiten -met collega’s. De manager blijft op 
de achtergrond de voortgang volgen, en wordt ingeschakeld bij knelpunten. KC2 
neemt dit idee over (Auteur, verslag 25 maart 2011). Deze contactpersonen vormen 
het schakelpunt tussen de onderzoeksmedewerkers, de collega’s en de manager. Zij 
denken actief  mee, verzamelen knelpunten en vragen en maken deze bespreekbaar bij 
de onderzoekers. Zij leggen de onderzoeksactiviteiten uit en zorgen voor het doorgeven 
van de werkinstructies. 

De behoefte aan externe pedagogische ondersteuning verschilde per kindercentrum

Alle pedagogisch medewerkers van KC1 en KC2 worden in hun dagelijkse werkproces 
ondersteund door de locatiemanagers. De pedagogisch medewerker van KC3 wordt 
daarvoor ondersteund door de coördinator van de peuterspeelzalen. De interne 
ondersteuning voor de implementatie van GOLD wordt in KC1 en KC2 in 2011 
uitgevoerd door de pedagogisch medewerkers die zijn aangewezen als contactpersoon 
voor de onderzoeker. Zij hebben allebei een SPH opleiding gevolgd. Wanneer er 
specifieke pedagogische vragen zijn over kinderen of  de aanpak op de groep dan kunnen 
de pm’ers van KC1 contact opnemen met een pedagoog van de afdeling pedagogische 
kwaliteit en opleiding. Die pedagoog moet voor de te verlenen diensten worden 
ingehuurd. De hoofdleidster van KC2 blijft, ondanks de afspraken die op de laatste 
trainingsbijeenkomst zijn gemaakt met het CB-team, het eerste aanspreekpunt voor 
trajecten rond zorgkinderen. De pedagogisch werkers van KC3 kunnen desgewenst een 
beroep doen op een pedagoog van de welzijnsstichting. 
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In de periode 2010-2011 zijn door KC1 over de situatie van twee kinderen in de groep, en 
één kind in een andere groep op dezelfde locatie vragen gesteld aan de onderzoeker. De 
pedagogisch medewerkers bleken bij de twee kinderen op de groep vooral problemen 
te hebben met het vertalen van de algemeen omschreven adviezen naar het concrete 
pedagogisch handelen voor de kinderen op de groep. De pedagogisch medewerker is 
ondersteund bij het concretiseren van de adviezen, door het overdragen van aanvullende 
observaties over het gedrag van het kind, door het tonen van videobeelden van het 
gedrag van het kind en door het aanwezig zijn bij een gesprek met de ouders. Bij het 
derde kind werden factoren uit de thuissituatie vermoed. Geadviseerd werd om in 
samenwerking met de JGZ, de betrokken professionals uit de peuterspeelzaal en de 
ouders uit te zoeken welke factoren het gedrag van het kind in KC1 positief  zouden 
kunnen beïnvloeden.
De bemoeienis met een casus uit KC2 kwam niet voort uit een ondersteuningsvraag 
vanuit het kindercentrum. In KC2 leidde de testuitslag voor het psychometrische 
onderzoek van GOLD tot betrokkenheid bij een traject voor één kind. In het team 
bleek op dat moment ondanks signalen dat het kind zich anders ontwikkelde dan 
leeftijdsgenoten geen overeenstemming te zijn over de noodzaak om voor dit kind een 
gesprek aan te gaan met de ouders en de JGZ over de wenselijkheid voor het inschakelen 
van aanvullende zorg, zoals bijvoorbeeld de beoordeling door een fysiotherapeute. 
Na het bespreken van deze situatie met pedagogisch medewerkers werd besloten dat 
een andere pedagogisch medewerker het kind nog een keer zou beoordelen, op basis 
waarvan de strategie voor het vervolg zou worden bepaald. De inhoudelijke informatie 
over deze casussen komt terug in hoofdstuk 6. 
In KC3 bleef  de inhoudelijke ondersteuning beperkt tot het beschikbaar stellen van 
visueel gemaakte ontwikkelingsprofielen aan de pedagogisch medewerker, zodat 
de vooruitgang van de kinderen op een heel ontwikkelingsgebied snel kon worden 
overzien. De pedagogisch medewerker liet in de gesprekken zien zelfstandig in staat te 
zijn signalen te vertalen naar pedagogisch handelen in het kindercentrum. In afstemming 
met ouders werd een beroep gedaan op externe vakdisciplines zoals de JGZ of  een 
logopediste wanneer die expertise voor het inschatten van de situatie of  de aanpak op 
de groep nodig was.  

Het toevoegen van expertise verminderde de taakbelasting 

Bij de start van de implementatie in het najaar van 2010 meldden de managers van 
KC1 en KC2 dat het observeren veel tijd kost, waardoor de pedagogisch medewerkers 
overbelast raken. De locatiemanager van K1 laat weten daardoor zelf  ook te veel 
belast te worden (KC1, persoonlijke communicatie, 1 december 2010). Op basis van 
deze signalen wordt alle locaties maximaal één dag per maand ondersteuning door de 
onderzoeker zelf  aangeboden. De ondersteuning werd geboden op basis van vraag. 
Deze ondersteuning moest ertoe leiden dat de professionals aan het eind van het 
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onderzoek in principe in staat zouden zijn om zonder die ondersteuning met GOLD 
te werken. De aanwezigheid in de groep, het concretiseren van de verwachtingen naar 
de pedagogisch medewerkers en het gericht beantwoorden van vragen leidde ertoe dat 
rust in de teams terugkeerde. Een pedagogisch medewerker van KC1 ging er vanuit dat 
bij de beoordeling van elk ontwikkelingsniveau ook de gedragsvoorbeelden moesten 
worden geregistreerd. Deze pm’er had 45 minuten per kind nodig voor de registratie. 
Na een korte instructie is de pm’er aan het werk gegaan met registratietaken. Later op 
de dag kwam zij melden dat zij nu voor het registreren uitkwam op 12 minuten per 
kind, tenzij het een kind betrof  waar zij zich zorgen over maakte. Dan had zij meer 
tijd nodig. (Auteur, KC1, verslag bezoek 8 december 2010). Bij het vervolgbezoek aan 
dit kindercentrum blijken de pedagogisch medewerkers geen ondersteuningsvragen te 
hebben (Auteur, KC1, verslag bezoek 25 januari 2011). De locatiemanager van KC2 
meldde dat de geboden ondersteuning een positieve invloed had op de pedagogisch 
medewerkers (Persoonlijke communicatie, 14 december 2010).

Logistiek en coördinatie ondersteunen de implementatie

De meeste documentatie via e-mails blijkt in de periode van het onderzoek informatie te 
geven over het organiseren van de onderzoeksactiviteiten. De Bayley-III testen werden 
afgenomen door studenten, die daarvoor binnen de afdeling orthopedagogiek zijn 
opgeleid. De onderzoekers die de studenten voor de testafnames beschikbaar stelden 
waren gewend te werken met instellingen die stafmedewerkers in dienst hebben die 
de testafnames op locatie organiseren, en toezien op de uitvoering daarvan. Gewone 
kindercentra beschikken echter niet vanzelfsprekend over deze stafkrachten of  over 
onderzoeksruimten om kinderen te testen. Gewone kindercentra hebben ook geen 
ervaring met de uitvoering van dit soort onderzoek, en wat dit soort onderzoek bij ouders 
kan oproepen. Voor de organisatie van de testen moest daardoor in samenwerking met 
andere onderzoekers en de kindercentra een goed gestructureerde werkwijze worden 
ontwikkeld. De organisatie van deze onderzoeksactiviteiten vroeg een intensieve 
communicatie in de periode waarin de testafnames werden voorbereid en uitgevoerd. 
Dit leidde tot een vooraf  niet ingeschatte forse tijdsinvestering van contactpersonen 
en managers. Het aanstellen van de contactpersonen bleek bij KC1 en KC2 van 
doorslaggevende betekenis voor een zorgvuldig uitvoeren van de door de onderzoekers 
geplande logistiek. De kindercentra hebben ervoor gezorgd dat de ruimten voor 
testafnames beschikbaar kwamen, dat pedagogisch medewerkers hun beoordeling binnen 
een vast tijdsbestek registreerden, dat formulieren aan ouders volgens vaste protocollen 
werden uitgedeeld, en zo nodig weer bij ouders werd opgevraagd, en teruggestuurd 
naar de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zorgden voor communicatie met de ouders, 
onderzoekers en testleiders als er problemen waren met de geplande afspraken. In 
enkele situaties financierde het kindercentrum extra bezetting op de groep als de ouder 
zelf  niet bij de testafname aanwezig kon zijn. Ook zorgden de kindercentra er voor dat 



Evaluatie van het implementatieproces

125

de testuitslagen aan de ouders werden uitgedeeld, en dat de pm’ers aanspreekbaar waren 
indien de procedure bij ouders vragen opriep. De pedagogisch medewerker van KC3 
heeft ook de planningen van de onderzoeksactiviteiten grotendeels zelf  met ouders en 
de beschikbare studenten geregeld. Bij dit KC is er weinig contact tussen manager en 
onderzoeker. 

Negatieve reacties van ouders belemmeren het draagvlak voor implementatie

Naast pedagogisch medewerkers en managers kregen ook de ouders te maken met 
belasting vanuit het onderzoek. De ouders werd gevraagd aanwezig te zijn bij de 
testafname. De pedagogisch medewerkers hoorden van ouders zij vinden dat de 
testafname veel tijd kost en de contactpersoon van KC2 waarschuwt voor weerstand van 
ouders tegen de lange duur van de testafname (PW14 persoonlijke communicatie 24-
7-2011). Ouders communiceren niet alleen de problemen die zij voor zichzelf  ervaren, 
maar ook de zorg die zij hebben over de belasting van hun kind.

Gebrek aan financiën bemoeilijkt de implementatie

Eerder in deze paragraaf  is naar voren gebracht dat de pedagogisch medewerkers 
moeite hadden om de observaties en evaluaties binnen de daarvoor beschikbare tijd 
uit te voeren. De locatiemanager van KC1 veronderstelde ten onrechte dat er in de 
projectgelden voor het onderzoek een subsidiepotje moest zijn waaruit deze extra kosten 
konden worden vergoed (KC1, persoonlijke communicatie, 14 december 2010). De 
manager werd gewezen op de door de gemeenten ondertekende intentieverklaringen. 
De afstand tussen de locatiemanager en de gemeente bleek echter groot. De 
locatiemanager was zelf  niet betrokken geweest bij het voortraject waarin draagvlak 
werd gezocht bij gemeenten en instellingen. Daarop raadpleegde de onderzoeker zelf  
de verantwoordelijke ambtenaar en nam de ambtenaar van de desbetreffende gemeente 
zelf  contact op met het management van KC1. De manager van KC2 heeft naar 
aanleiding van het onderzoeksplan dat op 9 februari 2011 in de begeleidingsgroep is 
gepresenteerd gewezen op de tijd die het registreren de pedagogisch medewerkers nog 
kost. Dat wordt als een belasting op de organisatie ervaren. De manager geeft aan dat 
ingewikkeld bleek om financiering voor de scholing van de pm’ers rond te krijgen. Om 
aan deze behoefte tegemoet te komen is de training van GROEI aangemeld bij het 
BKK, is gewezen op subsidiemogelijkheden bij de provincie Fryslân en is voorgesteld 
om samen met de onderzoeker met de gemeenteambtenaar in gesprek te gaan. Het lukt 
de manager niet om op tijd een subsidieaanvraag bij de Provincie te realiseren. ”Het is 
jammer, maar geen ramp. Uiteindelijk moeten we het toch zelf  betalen”, laat de manager 
weten. Het lukte in die periode ook niet om tot een afspraak te komen waar zowel de 
beleidsambtenaar, de manager, als de onderzoeker met elkaar om de tafel gaan om dit 
knelpunt te bespreken. Opvallend was dat aan de ene kant kritische kanttekeningen de 
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onderzoeker bereikten over de tijdsinvestering voor het uitvoeren van de observaties, 
terwijl de onderzoeker niet werd aangesproken op de extra tijdsinvestering die nodig 
was voor het uitvoeren van de extra onderzoeksactiviteiten. 

Een actieve betrokkenheid van gemeente ondersteunt de implementatie

De betrokken gemeenten nemen deel aan de begeleidingsgroep van het project 
GROEI. De ambtenaar van KC2 geeft echter aan niet in de gelegenheid te zijn daarvoor 
regelmatig naar Leeuwarden te komen. Deze ambtenaar werd via de e-mail op de 
hoogte gehouden. De gemeente betrokken bij KC1 is direct aan de slag gegaan met het 
signaal van het kindercentrum dat er behoefte was aan financiële ondersteuning voor de 
uitvoering van dit project. KC2 heeft alleen via de BKK gelden voor professionalisering 
de kosten van het project kunnen compenseren, maar de manager gaf  aan dat dit niet 
genoeg was om de kosten te dekken. De pedagogisch medewerker van KC3 liet weten 
dat alleen een vergoeding voor de trainingskosten is verstrekt. Het management heeft 
hierover geen informatie verstrekt.

5.5  Samenvatting beïnvloedende factoren uit de procesevaluatie
In dit hoofdstuk is het implementatieproces beschreven waarbij aandacht is besteed aan 
de deelnemende kindercentra en hun sociaal-politieke context, aan de fasering van de 
implementatie, aan de verandering die voor het onderzoek moest worden gerealiseerd 
en aan aandachtspunten die tijdens het implementatieproces naar voren kwamen. 

De planning van het onderzoek is vijf  maanden uitgelopen. Dit werd veroorzaakt door 
een grotere doorlooptijd van de trainingsperiode, in combinatie met een onvoldoende 
organisatorische voorbereiding op de impact die de invoering van de nieuwe werkwijze 
op de werkdruk van de pedagogisch medewerkers zou blijken te hebben.

Er zijn vier kindercentra geworven voor deelname aan het onderzoek, zodat tenminste 
60 kinderen in het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD zouden 
participeren. Voor de feitelijke implementatie werd een training georganiseerd. Daarvoor 
moest de onderzoeksgroep worden gesplitst in drie trainingsgroepen. Eén kindercentrum 
viel af  doordat de pedagogisch medewerkers tijdens de eerste trainingsbijeenkomst niet 
bereid bleken te zijn om met GOLD te werken. Pedagogisch medewerkers uit drie 
kindercentra hebben gedurende drie observatieperioden met GOLD gewerkt. Totaal 
zijn 86 kinderen betrokken in het onderzoek; het beoogde aantal van 60 kinderen werd 
ruimschoots gehaald.
De training liep in de tijd langer door dan gepland, omdat de pedagogisch medewerkers 
meer tijd tussen de trainingsbijeenkomsten vroegen voor het realiseren van het huiswerk. 
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De mogelijke invloed van het volgen van ander cursussen naast de training voor GOLD 
is niet gericht geëvalueerd. Op 8 juni 2011 moest voor vier pm’ers die de training niet 
volgden een instructiebijeenkomst worden georganiseerd. Drie pm’ers uit deze groep 
hebben daadwerkelijk met GOLD gewerkt. De organisatie heeft er niet voor gekozen 
deze pm’ers op te laten gaan voor het certificaat ‘GROEI’. 
De implementatie hield in dat pedagogisch medewerkers met een ander instrument, met 
andere vaardigheden meer intensief  moesten gaan werken. Hierdoor ontstond in de 
teams van KC1 en KC2 onrust. Om de implementatie te bevorderen kreeg de aansturing 
van activiteiten naar pedagogisch medewerkers meer aandacht, werd een Hbo opgeleide 
pedagogisch medewerker aangewezen als eerste aanspreekpunt voor de collega’s en 
voor het coördineren van alle activiteiten die te maken hadden met het onderzoek. 
Bovendien werd in de eerste observatieperiode de expertise van de onderzoeker in 
KC1 en KC2 op de werkvloer ingezet om pedagogisch medewerkers ook direct bij 
het toepassen van GOLD te ondersteunen. Het aanbieden van praktische concrete 
feedback verminderde misverstanden over de toepassing van GOLD, en verminderde 
de tijdsbesteding voor registraties, waardoor het draagvlak werd vergroot. Niettemin 
bleef  de zorg over de tijd die nodig is om het observatiesysteem op de beoogde manier 
toe te passen bij management en pedagogisch medewerkers bestaan. Verwacht werd dat 
het toevoegen van gedragsvoorbeelden in het observatieformulier zelf  de tijd die nodig 
is om te observeren zou verminderen, waardoor de gebruiksvriendelijkheid voor de 
betrokken kindercentra toeneemt. In het overleg van 13 september en 31 oktober 2011 
wordt bevestigd dat met het doorvoeren van de verbeteringen het observatiesysteem 
positief  wordt beoordeeld. Niettemin hebben twee kindercentra nog niet besloten dan 
ook daadwerkelijk met GOLD te gaan werken. 

Tijdens het onderzoek verschilden de kindercentra in de mate waarop een beroep gedaan 
werd op aanvullende pedagogische ondersteuning voor het omgang met individuele 
kinderen. In KC1 werden drie kinderen op initiatief  van de pedagogisch medewerkers 
met de onderzoeker besproken. In KC2 en KC3 werden geen kinderen ingebracht. In 
KC3 is wel een kind op initiatief  van de onderzoeker met het team besproken. 

Andere factoren die het proces positief  beïnvloedden waren een gerichte aansturing van 
het management op de implementatie, het werken met protocollen en werkinstructies, 
de beschikbaarheid van faciliteiten zoals financiën voor het implementeren van de 
vernieuwing en extra registratietijd om met GOLD te leren werken, en een actieve 
betrokkenheid van de gemeente. Daartegenover kunnen negatieve reacties van ouders 
het draagvlak voor een project bij medewerkers verminderen. 
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6
DE PRAKTISCHE BRUIKBAARHEID VAN gOLD™

GOLD™ is een nieuw observatiesysteem. Om de met GROEI beoogde systematische 
en planmatige werkwijze succesvol te kunnen implementeren is meer inzicht nodig in 
de factoren die van invloed zijn op de mate waarin pedagogisch medewerkers in staat 
en bereid zijn GOLD op de beoogde wijze toe te passen. Voor dit onderzoek is de 
volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

In welke mate is GOLD praktisch bruikbaar binnen het (ortho)pedagogisch - didactisch raamwerk 
GROEI? (vraag 1)?

Met behulp van deze onderzoeksvraag zijn verschillende facetten van de tijdens de 
onderzoeksperiode gerealiseerde implementatie in kaart gebracht. Er is gefocust op vier 
aandachtsgebieden: (1) het deelnemen aan en de resultaten van de training, (2) de mate 
waarin de pedagogisch medewerkers op de beoogde wijze met het observatiesysteem 
GOLD hebben gewerkt, (3) de houding die de professionals aannemen ten opzichte van 
de praktische bruikbaarheid van GOLD, en (4) de motivatie van de pm’ers, uitgedrukt 
in de waardering die de professionals voor het observatiesysteem GOLD tonen. Voor 
elk van deze dimensies is een onderzoeksvraag geformuleerd. De onderzoeksvragen 
luidden:

1.1 In welke mate zijn de pedagogisch medewerkers toegerust op het werken met GOLD?

1.2 Hoe hebben de professionals met GOLD gewerkt?

1.3  Hoe denken pedagogisch medewerkers zelf  over de bruikbaarheid van GOLD voor het 
  pedagogisch handelen?

1.4 Hoe gemotiveerd zijn de pm’ers om met GOLD te (blijven) werken?

Met de vragen 1.1 en 1.2 zijn vooral factoren verkend die te maken hebben met het 
kunnen werken met GOLD. Met de vragen 1.3 en 1.4 werden vooral factoren in beeld 
gebracht die te maken hebben met  willen werken met GOLD.  
In paragraaf  6.1 wordt eerst de onderzoeksgroep beschreven. In paragraaf  6.2 worden de 
resultaten van de training gepresenteerd. Een belangrijke indicatie voor de mate waarin 
pm’ers in staat zijn om op de beoogde wijze met GOLD te werken is het evalueren van 
de wijze waarop is gewerkt. Deze resultaten zijn opgenomen in paragraaf  6.3. De mate 
waarin de professionals GOLD praktisch bruikbaar vinden weerspiegelt de houding 
die zij tegenover GOLD aannemen. Die resultaten worden gepresenteerd in paragraaf  
6.4. In paragraaf  6.5 worden de resultaten gepresenteerd die uitdrukking geven aan de 
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waardering van de pm’ers voor GOLD. Daarmee wordt een beeld wordt geschetst van 
de motivatie van pm’ers om met GOLD te (blijven) werken, en de factoren die daarop 
van invloed kunnen zijn. 

In dit onderzoek naar de praktische bruikbaarheid worden door het koppelen van 
informatie uit verschillende bronnen erg veel deelresultaten gepresenteerd. Dit maakt 
het verslag voor de lezer niet erg toegankelijk. Om de leesbaarheid te vergroten en 
zichtbaar te maken hoe inhouden worden samengevoegd om de onderzoeksvraag 
te beantwoorden is aan het eind van iedere paragraaf  een samenvattend antwoord 
opgenomen. In paragraaf  6.6 worden ter afsluiting van dit hoofdstuk concluderend de 
meest opvallende resultaten op het gebied van de praktische bruikbaarheid van GOLD 
naar voren gehaald en kort toegelicht.  

6.1 De professionals
In deze paragraaf  wordt de onderzoeksgroep toegelicht. In het onderzoek naar het 
gerealiseerde draagvlak voor GOLD staan de professionals centraal. In paragraaf  6.1.1 
worden algemene achtergrondgegevens van de professionals beschreven. Paragraaf  
6.1.2 besteedt aandacht aan het opleidingsniveau, en de ervaringsjaren komen terug in 
paragraaf  6.1.3. 
De kinderen worden in dit hoofdstuk alleen beschreven voor zover die informatie nodig 
is voor het beantwoorden van de hiervoor beschreven onderzoeksvragen. De populatie 
kinderen is beschreven in hoofdstuk 7, waar de resultaten van de psychometrische 
kwaliteit worden uitgewerkt. 

6.1.1 Algemene achtergrondgegevens van de onderzoeksgroep 
Bij de implementatie van GOLD voor het onderzoek zijn 17 pedagogisch medewerkers 
gedurende meerdere maanden betrokken. Vijf  pm’ers zijn afkomstig uit KC1, elf  uit 
KC2 en één uit KC3. De leeftijd van deze pm’ers varieerde bij de start van de training 
van 22 tot 59 jaar. Gemiddeld waren de pm’ers die met GOLD hebben gewerkt 35,5 
jaar oud (SD = 21,98). Het zijn allemaal vrouwen. Eén kindercentrum heeft zich op 
een later moment voor deelname aan het onderzoek aangemeld, maar is na de eerste 
trainingsbijeenkomst uitgevallen, omdat er te weinig draagvlak voor het onderzoek was 
bij de pm’ers.

Deelname aan training

Van de 17 pedagogisch medewerkers hebben 14 pm’ers de training gevolgd, en hebben 
drie pm’ers een instructie voor het werken met GOLD gehad. Naast deze 17 pm’ers 
hebben een locatiehoofd van KC1, een invalkracht uit KC2, en een medewerker uit de 
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zorg afkomstig van KC2 de eerste training gevolgd. Deze drie medewerkers hebben niet 
met GOLD gewerkt, en vallen daarom buiten dit onderzoek.

Caseload

De pm’ers hebben bijna een jaar lang de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 
met GOLD gevolgd. Het aantal kinderen dat voor observatie aan dezelfde pm’er werd 
toegewezen varieerde in de kinderdagverblijven tussen de vier en negen kinderen. De 
pm’er in de peuterspeelzaal was verantwoordelijk voor het observeren van 14 kinderen. 
Niet alle kinderen zijn in het onderzoek met GOLD  meegenomen, waardoor het aantal 
voor observatie aan pm’ers toegewezen kinderen kan verschillen van het aantal kinderen 
dat door de pm’er met GOLD moest worden beoordeeld. Het aantal portfolio’s GOLD 
dat per pm’er voor kinderen werd ingevuld varieerde in de drie observatieperioden 
tussen de twee en negen portfolio’s per pm’er. In de eerste periode varieerde de caseload 
bij KC1 tussen de vijf  en negen portfolio’s; in de tweede periode tussen de twee en zes 
portfolio’s per pm’er. Bij KC2 varieert het aantal portfolio’s per pm’er de eerste periode 
tussen de vier en zeven; de tweede periode varieert het aantal tussen de drie en zeven 
portfolio’s. Het totaal aantal portfolio’s daalt in de derde observatieperiode, wat het 
duidelijkst is te zien in de daling van de gemiddelde caseload bij KC1. De gemiddelde 
caseload per pm’er voor het observeren en beoordelen met GOLD bedroeg voor KC1 en 
KC2 in de eerste observatieperiode naar boven afgerond zes kinderen. Het gemiddelde 
voor KC1 lag in de derde observatieperiode naar boven afgerond op vijf  kinderen per 
pedagogisch medewerker; KC2 kwam in de laatste observatieperiode uit op gemiddeld 
zes kinderen per pm’er. De pm’er van KC3 volgde gedurende drie observatieperioden 
naast het eigen kindvolgsysteem vier kinderen met GOLD.

Iedere organisatie stelde zelf  regels vast met betrekking tot de tijd die een pm’er aan 
bepaalde taken mag besteden. Vanuit het onderzoek is de deelnemers geen financiële 
tegemoetkoming of  andere compensatie voor deelname aan het onderzoek gegeven. 
De pm’ers rapporteerden veel werk voor het onderzoek in onbetaalde tijd te hebben 
uitgevoerd (paragraaf  6.5).  Er kon op basis van de door het management en 
pm’ers verstrekte gegevens echter niet betrouwbaar vastgesteld worden of, en zo ja, 
hoeveel extra tijd door de organisaties aan de medewerkers financieel of  anderszins 
is gecompenseerd. Ook bleek het niet mogelijk om op basis van de door pm’ers via 
de vragenlijst verstrekte gegevens een betrouwbare uitspraak te doen over het aantal 
kinderen dat per dagdeel tegelijkertijd op de groep in de kinderdagverblijven aanwezig 
is. Die gegevens zijn daarom buiten dit onderzoek gehouden.
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6.1.2 Vooropleiding professionals
Aan het begin van de training in maart 2010, in maart 2011 en in november 2011 
is met behulp van een ad hoc opgestelde vragenlijst informatie opgevraagd over het 
opleidingsniveau en de werkervaring van de pedagogisch medewerkers.

opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers 

Tabel 6.1 Opleiding pm’ers

opleiding pm’ersa Aantal

Pw3 (pw3, lkc, kv/jv) 7

Pw4 (pw4, mdgo) 6

Hbo (sph, nxx) 3

Wo  (orthopedagogiek) 1

a N=17

Enkele pedagogisch medewerkers bleken op de drie momenten niet dezelfde informatie 
te verstrekken over de opleiding die zij genoten hebben. De verschillen waren niet 
te verklaren door opleidingstrajecten die tussentijds zijn gevolgd en afgerond. De 
onduidelijke opgaven zijn gecontroleerd door voor die pedagogisch medewerkers 
aanvullende informatie op te vragen bij de manager en bij de pedagogisch medewerkers 
zelf. Het niveau van oude diploma’s is daarna vergeleken met de actuele waardering 
van dat diploma (Calibris, 2012). Vervolgens zijn de beroepsopleidingen van de 
pedagogisch medewerkers ingedeeld op niveau pw3, niveau pw4, hbo niveau of  wo 
niveau. De meeste pedagogisch medewerkers (13) hebben een opleiding op mbo niveau. 
Vier pm’ers hebben een opleiding op hbo niveau of  hoger. Deze medewerkers werken 
zowel in KC1 (n=1), KC2 (n=2) als KC3 (n=1). Opgemerkt wordt dat een wo-opleiding 
(ortho-)pedagogiek niet is opgenomen in de cao-lijst van erkende vooropleidingen voor 
het werken in de kinderopvang.

6.1.3 Werkervaring.
In deze paragraaf  wordt eerst informatie gegeven over het dienstverband. Voor het 
presenteren van gegevens over de omvang van de aanstelling is gekeken naar de situatie 
zoals door de pm’ers is opgegeven in de ad hoc vragenlijst van november 2011. De 
gepresenteerde gegevens voor ervaringsjaren hebben betrekking op de situatie bij de 
start van het onderzoek. De berekeningen voor het realiseren van deze resultaten zijn 
gebaseerd op de opgave van pm’ers in de vragenlijsten van maart 2010, maart 2011 en 
november 2011. Bij de ervaringsjaren is de ervaring opgedaan tijdens stage meegenomen. 
De ervaringsjaren zijn op hele jaren afgerond. Werkervaring van 6 maanden of  minder is 
naar beneden afgerond. Werkervaring van meer dan 6 maanden is naar boven afgerond.
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Aanstelling

Voor de meeste pedagogisch medewerkers geldt een andere afspraak over de vaste 
ureninzet. De pedagogisch medewerkers hadden gemiddeld een vaste aanstelling van 
19,6 uur. De minimum aanstelling bedroeg 10 uur per week; het maximum bedroeg 36 
uur per week. 

Werkervaring inclusief stage

Tabel 6.2  Ervaringsjaren pm’ers op T1

Ervaringsjaren pm’ersa Aantal

0 tot 12 maanden 0

1 t/m 2 jaar 5

3 t/m 6 jaar 3

7 t/m 15 jaar 8

Meer dan 15 jaar 1

a N=17

De meeste pedagogisch medewerkers hadden ruime ervaring in het werken met kinderen 
van 0-4 jaar. Vier pedagogisch medewerkers hadden meer dan 10 jaar werkervaring. 
Drie pm’ers uit deze groep waren afkomstig uit KC2, één uit KC1. Alle pedagogisch 
medewerkers hebben ook ervaring opgedaan met het observeren en het registreren van 
ontwikkelingsgegevens. Zoals in hoofdstuk vier is beschreven werkten zij echter met 
verschillende instrumenten. Met GOLD werd een nieuw instrument geïntroduceerd, 
waar de pedagogisch medewerkers mee moesten leren werken. Daarvoor werd een 
training opgezet. De volgende paragraaf  beschrijft de trainingsresultaten.

6.2 De gerealiseerde toerusting om met GolD te werken
Om ervoor te zorgen dat pedagogisch medewerkers voldoende in staat zouden zijn om 
met GOLD te werken is een training ontwikkeld. Voor de training zijn twee doelen 
gesteld:

- De pedagogisch medewerkers hebben voldoende kennis van het observatiesysteem 
GOLD;

- De pedagogisch medewerkers hebben voldoende praktische vaardigheden in het 
toepassen van GOLD om te participeren in het onderzoek.

Bij het evalueren van de mate waarin de pm’ers waren toegerust op het werken met 
GOLD is zowel gekeken naar de kennis en vaardigheden waarover de pm’ers na de 
training beschikken, als naar de mate waarin pm’ers zich zelf  voldoende toegerust 
voelden. 
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De vraag voor dit aandachtsgebied luidt:

 “In welke mate zijn de professionals toegerust op het werken met GOLD?”

Deze vraag is voor de analyse verder geoperationaliseerd in twee subvragen:

Vraag 1.1.1:  In welke mate hebben de pm’ers tijdens de training voldoende kennis en vaardigheden 
opgedaan om met GOLD te kunnen werken?

Vraag 1.1.2:  In welke mate geven de pedagogisch medewerkers aan zich voldoende toegerust te 
voelen om met GOLD te werken?

In de training is aandacht besteed aan en geoefend met vier ontwikkelingsgebieden: 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal en communicatie, en de cognitieve 
ontwikkeling. Bovendien is de observatiecyclus voor het systematisch en planmatig 
werken met GOLD geïntroduceerd, en is contact gelegd tussen medewerkers van de 
JGZ en de pedagogisch medewerkers in de kindercentra. Vier pm’ers van KC1 hebben 
de training op andere data gevolgd, en hebben daardoor geen kennis gemaakt met de 
contactpersoon van de JGZ, de locatiemanager van dit kindercentrum was bij deze 
kennismaking echter wel aanwezig. Totaal hebben 14 pm’ers deelgenomen aan de 
training. Drie pedagogisch medewerkers uit KC2 zijn later ingestroomd, of  werden 
tijdens de eerste training ziek, en hebben in juni 2011 een aangepaste training ontvangen. 
Voor deze pm’ers is geen materiaal uit de training aanwezig. 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin pm’ers tijdens de training voldoende kennis en 
vaardigheden hebben opgedaan om met GOLD te werken zijn zowel naar kennis als 
vaardigheden onderzocht. Voor het bepalen van de mate waarin kennis over GOLD is 
verworven zijn de door pm’ers ingevulde  kennisvragenlijsten geanalyseerd (zie bijlage 
4).  Aanvullend daarop is onderzocht hoeveel pm’ers in het kader van praktijkopdracht 
van de training een volledige observatielijst GOLD hebben ingeleverd (vraag 1.1.1). Om 
antwoord te geven op de vraag naar de mate waarin pm’ers zich zelf  voldoende toerust 
voelden om met GOLD te werken, zijn de reacties van pm’ers op vragen in vragenlijsten 
onderzocht (vraag 1.1.2; zie bijlage 3). Hieronder zullen eerst in de paragrafen 6.2.1 en 
6.2.2 de resultaten op de twee subvragen worden gepresenteerd. Voor het beantwoorden 
van de mate waarin de pm’ers zijn toegerust worden de resultaten op de twee subvragen 
inhoudelijk met elkaar verbonden en samenvattend gepresenteerd in paragraaf  6.2.3. 

6.2.1 De met de training gerealiseerde kennis en vaardigheden.
De pedagogisch medewerkers werden verondersteld theoretisch over voldoende kennis 
te beschikken om met GOLD te gaan werken, wanneer de door pm’ers ingevulde 
kennisvragenlijst door een onderzoeker en onderzoeksmedewerker als voldoende werd 
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beoordeeld. Voor het inschatten van de mate waarin de pedagogisch medewerkers de 
kennis over het observatiesysteem theoretisch ook juist toepassen is gebruik gemaakt 
van het door de pedagogisch medewerkers als huiswerk ingevulde observatieformulier. 
Tijdens de training kregen de pm’ers de opdracht om één kind te observeren, te 
beoordelen en de resultaten in het portfolio in alle zes ontwikkelingsgebieden te 
registreren. Ieder geregistreerde niveau moest zijn voorzien van documentatie of  een 
gedragsvoorbeeld. Het huiswerk werd met een voldoende beoordeeld wanneer de 
twee trainers de door pm’ers gegeven onderbouwing bij de geregistreerde niveaus in 
volledig geregistreerde portfolio’s goedkeurden. De pedagogisch medewerkers werden 
gemotiveerd om deze opdrachten in te leveren door een certificaat voor ‘GROEI’ te 
verstrekken wanneer zowel de toets als de huiswerkopdracht met een voldoende zouden 
zijn afgerond. 

Alle 14 pm’ers die de training volgden en in het onderzoek participeerden hebben de 
kennisvragenlijst met een voldoende afgerond. Drie pm’ers uit KC2 volgden de training 
niet, maar kregen op een later moment een korte instructie. Zij hebben daarom geen toets 
afgelegd, en ook geen huiswerkopdrachten gemaakt. Van de 14 getrainde pedagogisch 
medewerkers die in onderzoek participeerden hebben negen pm’ers ook een volledig 
ingevuld en volledig onderbouwd portfolio ingeleverd. Daaronder vallen alle pm’ers 
uit KC1 en KC3. Van KC2 hebben drie van de acht pm’ers hun huiswerkopdrachten 
volledig ingeleverd.  Vijf  pm’ers uit KC2 leverden de huiswerkopdrachten niet volledig 
in; één van deze pm’ers kreeg een vervangende documentatieopdracht en vervulde naast 
uitvoerende taken ook leidinggevende taken naar collega’s. Deze pm’er leverde wel delen 
van de huiswerkopdracht in. Bij alle vijf  pm’ers ontbreken in de huiswerkopdrachten de 
oefeningen voor de ontwikkelingsgebieden geletterdheid en gecijferdheid. 
Negen van de 17 pm’ers hebben laten zien dat zij zowel over voldoende kennis 
beschikten over het werken met GOLD, als theoretisch in staat waren het portfolio 
GOLD op alle ontwikkelingsgebieden toe te passen. Het betreft alle pm’ers uit KC1 en 
KC3, en drie van de 11 pm’ers uit KC2. Vijf  pm’ers hebben dat slechts op onderdelen 
laten zien en drie pm’ers hebben dit traject niet gevolgd. 

6.2.2 De beleefde toerusting.
Voor het beantwoorden van vraag of  de training door de pedagogisch medewerkers 
als voldoende werd ervaren (subvraag 1.1.2) is de pm’ers in maart 2011 en november 
2011 een stelling voorgelegd (Tabel 6.3). Daarnaast is hen in november 2011 de vraag 
voorgelegd:” Als jij het voor het zeggen had, hoe zou de training of  ondersteuning om 
met GOLD te leren werken er voor de pedagogisch medewerkers uit zien?”. In Tabel 
6.3 worden de resultaten van de reacties op de stelling weergegeven. 
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Tabel 6.3 Beleefde toerusting pm’ers op het werken met GOLD 

Mening pedagogisch medewerkers: ‘‘De trainingen zijn voor mij voldoende geweest op met GolD te werken’’

Helemaal mee 
oneens

Oneens neutraal Eens
Helemaal 
eens

Onbekend

Maart 2011a 2 1 3 5 0 6

November 2011b 1 1 3 6 2 4

a n=11; b n=13

In maart 2011 voelt de meerderheid van de pm’ers zich voldoende toegerust om met 
GOLD te werken. Van de pm’ers die daar anders over denken hebben twee pm’ers een 
opleiding op pw4 niveau; één pm’er heeft een opleiding op pw3 niveau. In november 
2011 menen alle pm’ers die in maart antwoord gaven op deze vraag dat de training 
voldoende was om met GOLD te werken; twee nieuwe respondenten denken daar 
anders over. De twee pm’ers die zich in november 2011 door de training onvoldoende 
toegerust voelden hebben een opleiding op pw3 en hbo niveau. De pw3 opgeleide 
medewerker geeft aan problemen te ervaren vanuit dyslexie. De hbo opgeleide pm’er 
heeft alleen een instructie gehad. Een pm’er met vooropleiding op pw4 niveau vond 
de instructie echter wel voldoende.  Er zijn geen reacties gevonden van pm’ers die 
op het tweede meetmoment een meer negatieve beleving hadden van de training 
dan tijdens het eerste meetmoment. Zes pedagogisch medewerkers reageren op het 
tweede meetmoment positiever op de training dan op het eerste meetmoment. Van 
twee pedagogisch medewerkers zijn uit beide vragenlijsten geen ervaringen bekend. 
Van de drie pm’er die alleen een instructie voor het werken met GOLD hebben 
gehad reageerden twee pm’ers op de stelling. Deze pm’ers hadden in maart 2011 geen 
vragenlijst ingevuld. Eén pm’er met een vooropleiding op pw4 niveau vond de training 
voldoende;

Zes pm’ers lichtten hun antwoorden toe. Vier pedagogisch medewerkers zeiden in 
maart 2011 dat zij vooral door het opdoen van praktische ervaring met GOLD leerden 
werken. Twee tekstfragmenten illustreren de reacties: 

- “Ik heb niet veel gehad aan de trainingen. Ik zou er wel wat aan hebben gehad als we 
bijvoorbeeld meteen hadden kunnen oefenen in de praktijk en daar dan meer aandacht aan 
konden besteden”, (pm16). 

- “Alleen met een training lukt het niet. De ervaring die je opdoet tijdens het werken met GOLD 
maakt het steeds een stukje beter. Denk aan: observaties, het invullen, het beoordelen etc.”, 
(pm12).   

Pedagogisch medewerkers met zowel de opleidingsniveaus pw3, pw4 als wo onderstrepen 
vooral te leren door praktisch met GOLD aan de slag te gaan. De werkervaring van 
deze pm’ers varieert tussen minimaal 2 en maximaal 12 jaar. 
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In twee andere toelichtingen drukten de pm’ers vooral verwachtingen met betrekking 
tot trainingsresultaten uit: 

- “Je krijgt uitleg en tips. De rest zul je toch zelf  moeten doen” (pm3). 

- “Omdat het een pilotproject is zijn er in de praktijk toch altijd dingen die anders lopen dan in  
  de training” (pm13).

In de toelichtingen die in november 2011 worden gegeven, drukken pm’ers duidelijker 
uit dat zij zich voldoende toegerust voelen. Drie pedagogisch medewerkers lichtten hun 
positieve reactie toe. De pm’ers hebben respectievelijk een opleiding op het niveau pw3, 
pw4 en hbo: 

- “Ik vond ‘t begin nog wel erg lastig. Maar door er mee aan de slag te gaan heb ik voldoende      
  kennis opgedaan om er mee te kunnen werken”, (pm1);

- “Ik kan alles goed beoordelen”, (pm3); 

- “Ja ik ben duidelijk en helder ingewerkt in het systeem”, (pm8). 

Pedagogisch medewerkers drukten ook uit waar nog aanvullende kennis of  ondersteuning 
wordt gemist. De tekstfragmenten zijn achtereenvolgens afkomstig van een pm’er met 
een opleiding op niveau pw3 en wo:

- “Ik vind het gewoon heel moeilijk; vooral de vraagstellingen”, (pm6);

- “Training zou meer praktijkgerichte voorbeelden moeten hebben”, (pm11).

Tot slot is pm’ers in november 2011 de volgende open vraag voorgelegd:

 “Als jij het voor het zeggen had, hoe zou de training en ondersteuning om met GOLD te leren 
werken er voor de pedagogisch medewerkers uit zien?”

Acht pm’ers gaven op deze open vraag een reactie. In twee reacties geven pm’ers aan dat zij 
tevreden zijn met hoe de training is gegeven. Het betreft pm’ers met een opleidingsniveau 
pw3 en pw4. Zij hebben vier tot ruim zeven jaar werkervaring. In drie reacties werd 
genoemd dat veel praktische oefening en veel concrete observatievoorbeelden bij de 
ontwikkelingsniveaus geboden moeten worden, zodat het beoogde ontwikkelingsniveau 
voor de pm’er duidelijker is beschreven: 

“Vooral heel praktisch, door veel met het systeem te werken leer je er steeds beter mee omgaan. 
Praktische voorbeelden en concrete omschrijving van de doelen en niveaus zijn hierbij erg belangrijk 
(om zo ook veel verschil in antwoorden van verschillende medewerkers te voorkomen). Om plat 
te zeggen: Jip en Janneke taal gebruiken, dus niet te formeel of  abstract. Daardoor ontstaat er 
onduidelijkheid en verwarring”, (pm13). 

Deze reacties zijn afkomstig van pm’ers met een opleiding op niveau pw3, hbo en wo. 
De pm’ers hebben tussen de negen en veertien jaar werkervaring. 
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Tot slot is in vier reacties gewezen op het belang van intervisie. 

Samenvatting resultaten vraag 1.1.2: De door pm’ers beleefde toerusting.

Vijftien van de 17 pm’ers hebben in maart 2011 en/of  in november 2011 gereageerd op 
de stelling:  ‘De trainingen zijn voor mij voldoende geweest op met GOLD te werken’. 
In november 2011 rapporteerden twee pm’ers onvoldoende training te hebben gehad 
om met GOLD te kunnen werken. Het niet kunnen deelnemen aan de training en 
leesmoeilijkheden door dyslexie zijn factoren die van invloed zijn op deze beleving. In 
maart 2011 benadrukken pm’ers in de antwoorden het belang van het zelf  praktisch 
met GOLD aan de slag gaan. In november 2011 schrijven pm’ers ook expliciet dat zij 
in staat zijn om met GOLD te werken. 
Een algemene trend in de reacties van pm’ers is dat zij voor het leren werken met 
GOLD baat hebben bij veel praktische (video) voorbeelden, om de betekenis van de 
ontwikkelingsniveaus te leren begrijpen. Ook het belang van intervisie voor het leren 
werken met GOLD wordt naar voren gebracht. In de trend van de antwoorden is geen 
duidelijke relatie te vinden tussen het opleidingsniveau en de beleving van de pm’ers.

6.2.3 Samenvatting van de gerealiseerde toerusting
Alvorens met de feitelijke implementatie van GOLD in de kindercentra te starten hebben 
de professionals een training gevolgd voor het leren toepassen van GOLD. Tijdens 
die training is aandacht besteed aan de ontwikkelingsgebieden sociaal-emotionele 
ontwikkeling, motoriek, taal en communicatie, en cognitie. Bovendien is aan de hand van 
de observatiecyclus het systematisch en planmatig werken geïntroduceerd. Alle pm’ers 
van KC2 en KC3 hebben tijdens de training kennis gemaakt met de contactpersoon 
bij de JGZ. Van KC1 was één van de vijf  medewerkers en de locatiemanager bij deze 
kennismaking aanwezig. 

Om te besluiten dat een pm’er door de training voldoende werd toegerust, moesten 
zowel de ingevulde kennisvragenlijst, als het volledig ingevuld portfolio voor de 
beoordeling van één kind door de twee trainers als voldoende zijn beoordeeld. Alle 14 
pedagogisch medewerkers die aan de training hebben deelgenomen beschikten wel over 
voldoende theoretische kennis om met GOLD aan de slag te gaan. Van deze groep 
hebben 9 pm’ers laten zien dat zij na het volgen van de training ook over voldoende 
basisvaardigheden beschikten om  GOLD juist toe te passen. Het betreft alle pm’ers 
van KC1, de pm’er van KC3 en drie van de pm’ers van KC2.
Bij vijf  van de acht pm’ers die de huiswerkopdracht volledig moesten uitvoeren 
ontbreken ontwikkelingsgebieden. Bij alle pm’ers betreft dit de gebieden geletterdheid 
en gecijferdheid. 
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Voor het onderzoek naar de mate waarin de pm’ers zelf  zich voldoende toegerust 
voelden, zijn de reacties van pm’ers in twee vragenlijsten onderzocht. Vijftien van de 17 
pedagogisch medewerkers hebben in maart 2011 en/of  in november 2011 gereageerd 
op de stelling:  ‘De trainingen zijn voor mij voldoende geweest op met GOLD te werken’. 
In november 2011 menen nog twee pm’ers onvoldoende training te hebben gevolgd 
om met GOLD te leren werken. De ene pm’er heeft alleen een instructie gevolgd; de 
andere ervaart problemen vanuit dyslexie. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de 
vooropleiding hierbij een rol speelt, aangezien één van deze pm’ers op hbo niveau is 
opgeleid. Bij zes pm’ers is in november 2011 ten opzichte van maart 2011 een positieve 
verandering te zien in de wijze waarop op de stelling wordt gereageerd; er zijn geen 
pm’ers die in november 2011 negatiever op deze stelling reageren dan in maart 2011. 
Factoren die volgens pm’ers helpen om met GOLD te leren werken zijn het oefenen 
met veel video voorbeelden in de training, het  praktisch met GOLD gaan werken en 
het beschikbaar zijn van intervisie. Een hoog opleidingsniveau lijkt geen garantie te 
bieden voor het praktisch kunnen toepassen van GOLD, of  het na de training ervaren 
van voldoende competentie in het werken met dit instrument.

6.3 De met GOLD gerealiseerde werkwijze
Voor het implementeren van GROEI zijn drie aandachtspunten van belang: het 
juist toepassen van GOLD, het systematisch en planmatig kunnen werken, en de 
samenwerking met anderen, zoals collega’s, ouders en andere beroepsgroepen 
(hoofdstuk 2). In het kader van het onderzoek naar de psychometrische eigenschappen 
van GOLD zijn voor de implementatie twee afspraken gemaakt. De eerste afspraak was 
dat de pedagogisch werkers de kinderen in hun groep gedurende drie planningsperioden 
op alle ontwikkelingsgebieden zouden volgen en beoordelen Daarnaast is de afspraak 
gemaakt dat bij zorgen over het ontwikkelingsverloop van de kinderen voor consultatie 
contact wordt opgenomen met het CB-team van de JGZ). 
Voor het beantwoorden van de subvraag ‘‘Hoe hebben de professionals met GOLD gewerkt?” 
zijn drie subvragen geformuleerd die sturend zijn geweest bij het verzamelen en 
analyseren van de gewenste gegevens:

1.2.1 Hoe volledig waren de registraties?

1.2.2 In welke mate is systematisch en planmatig gehandeld?

1.2.3 In welke mate zijn effecten te vinden op het uitvoeren van de signaleringsfunctie.

De wijze waarop de gegevens zijn verzameld en geanalyseerd is beschreven in paragraaf  
3.3. De volledigheid van de registraties wordt beantwoord in paragraaf  6.3.1. De 
gerealiseerde werkwijze is beschreven in paragraaf  6.3.2. Bij het presenteren van de 
resultaten voor het systematisch planmatig handelen is de observatiecyclus van GOLD 
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gevolgd die eerder werd beschreven in hoofdstuk 2. De taken die in het kader van 
de signaleringsfunctie worden uitgevoerd zijn ondergebracht in de vierde stap van de 
observatiecyclus (paragraaf  6.3.2.3). In die paragraaf  worden ook de in de tijd gevonden 
veranderingen in het uitvoeren van de signaleringsfunctie gepresenteerd. In paragraaf  
6.3.3 worden de gevonden resultaten voor de gerealiseerde werkwijze in een inhoudelijke 
beschrijving samengevat.

6.3.1 De volledigheid van de registraties (subvraag 1.2.1)
Deze paragraaf  biedt een overzicht van de beoogde en door pedagogisch medewerkers 
gerealiseerde registraties van beoordelingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de 
voor het psychometrische onderzoek van GOLD te registreren ontwikkelingslijnen 
enerzijds en registraties voor het inventariseren en het volgen van de ontwikkeling in de 
tweede taal van meertalige kinderen anderzijds. Voor het onderzoek naar de volledigheid 
van de registraties is gebruik gemaakt van de gegevens uit de portfolio’s waarin de 
pedagogisch medewerkers hun observaties en beoordelingen hebben geregistreerd, van 
informatie uit de vragenlijst van november 2011 (bijlage 3) en van aantekeningen van de 
onderzoeker. Voor het interpreteren en verdiepen van de resultaten is gebruik gemaakt 
van de informatie die de pm’ers zelf  met behulp van de vragenlijst van november 2011 
hebben verstrekt. 
Hieronder worden eerst de algemene resultaten voor de volledigheid van de 
registraties gepresenteerd. Daarna wordt specifiek aandacht besteed aan de registratie 
van meertaligheid in GOLD. Aan het eind van de paragraaf  worden de door pm’ers 
gerapporteerde problemen bij het registreren besproken.

Volledigheid van registraties

Van de pm’ers werd gevraagd om op drie achtereenvolgende momenten een ingevuld 
portfolio van de kinderen aan te leveren. Daarvoor moesten 17 pm’ers alle aan hun 
zorg toevertrouwde kinderen van 0 tot 4 jaar op 51 ontwikkelingslijnen beoordelen. 
Voor bijna alle kinderen werden goed gevulde portfolio’s aangeleverd. Waar dat niet 
lukte is dat over het algemeen in het portfolio zelf  door de pm’er toegelicht, of  ligt 
er een beleidsbeslissing van de organisatie achter. Voor een nauwkeurige weergave 
van de volledigheid is gebruik gemaakt van de uit de portfolio’s overgenomen 
onderzoeksgegevens. Tabel 6.4  biedt een overzicht van het aantal doelen per domein, 
het aantal registraties dat op basis daarvan per domein wordt verwacht, en het aantal 
gerealiseerde registraties. Het beoogde aantal registraties is berekend door het aantal in 
het onderzoek participerende kinderen per ontwikkelingsgebied te vermenigvuldigen 
met het aantal te beoordelen (sub)doelen met bijbehorende ontwikkelingslijnen. Dat 
aantal is vergeleken met de gerealiseerde registraties per ontwikkelingsgebied. 
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Tabel 6.4 Volledigheid van de registraties in GOLD

Registratie beoordelingen in portfolio GolD

GOLD1 a GOLD2 b GOLD3 c

Domein
Aantal 
(sub)

doelen

Beoogd
aantal

Vastgelegd
aantal

%
Beoogd
aantal

Vastgelegd
aantal

%
Beoogd
aantal

Vast-
gelegd
aantal

%

Sociaal-
Emotioneel

9 684 682 99,7 684 679 99,3 648 644 99,4

Motoriek 5 380 379 99,7 380 376 98,9 360 358 99,4

Taal en 
Communicatie

8 608 592 97,4 608 599 98,5 576 560  
97,2

Cognitie 10 760 745 98 760 737 97 720 675 93,8

Geletterdheid 12 912 871 95,5 912 764 83,8 864 621 71,9

Gecijferdheid 7 532 499 93,6 532 326 61,3 504 303 60,1

Meertaligheid 2 152 2 1,0 152 2   1,0 144 2  1,0

a  Eerste evaluatiemoment met GOLD, N=76; b Tweede evaluatiemoment met GOLD, N=76; c Derde evaluatiemoment 
met gOLD, N=72.

Het hoogste aantal registraties wordt verwacht op het ontwikkelingsgebied geletterdheid. 
Het laagste aantal beoordelingen wordt verwacht op het domein motoriek. De 
gerealiseerde percentages voor de ontwikkelingsgebieden variëren op het eerste 
evaluatiemoment van 93,6% behaald op gecijferdheid, tot 99,7% behaald op het sociaal-
emotionele domein. Dit is op groepsniveau beoordeeld een hoge score. Absoluut gezien 
varieert na het eerste beoordelingsmoment het aantal ontbrekende registraties tussen 1 
op de 380 (motoriek) en 41 (geletterdheid) op de 912. De registraties op de gebieden 
geletterdheid en gecijferdheid zijn het minst volledig. Opvallend is ook de afname 
van de registraties op deze gebieden na de eerste observatieperiode. De ontbrekende 
registraties lopen voor het domein gecijferdheid op van 33 op het eerste evaluatiemoment 
tot ruim 200 op het tweede en derde evaluatiemoment. Voor geletterdheid neemt het 
aantal ontbrekende registraties toe van 41 naar 243 op het laatste evaluatiemoment. De 
ontbrekende gegevens op het derde evaluatiemoment betreffen voor beide gebieden 
vooral kinderen jonger dan 3 jaar.

Op alle ontwikkelingsgebieden is percentueel de volledigheid op het derde meetmoment 
ten opzichte van het eerste meetmoment afgenomen, waarbij de ontwikkelingsgebieden 
geletterdheid en gecijferdheid er negatief  uitspringen. In positieve zin komen de 
domeinen motoriek, en sociaal-emotioneel naar voren. Op het domein motoriek 
ontbraken de minste registraties, maar werden in vergelijking tot de andere domeinen 
ook aanzienlijk minder observaties verwacht.
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Registratie Meertaligheid

Bij de dataverzameling van november 2011 is bij het overnemen van de gegevens een 
aantekening gemaakt of  ook het beoordelingsformulier ‘‘meertaligheid’’ in GOLD is 
ingevuld. Deze lijst is voor 17 kinderen uit KC2 en 1 kind uit KC3 ingevuld. Slechts 
één kind zou naast het Nederlands ook nog een andere taal spreken. Bij drie van de 17 
kinderen is bij het beoordelingsformulier te lezen: “niet meertalig; niet aan ouders gevraagd.” 
Voor het onderzoek is uit deze informatie moeilijk te concluderen dat de informatie van 
de betreffende pedagogisch medewerker over de taligheid van die kinderen klopt. KC1 
heeft de meertaligheid van het kind niet in GOLD geregistreerd. Dit is opmerkelijk 
omdat dit kindercentrum wel een meertalig beleid voert; dit beleid veronderstelt dat 
met de ouders bij aanmelding van het kind is gesproken over de taalsituatie thuis en 
de taalwensen voor het kindercentrum. Op basis van de geregistreerde gegevens kan - 
ondanks het feit dat de kinderen opgroeien in een tweetalige provincie - niet betrouwbaar 
worden vastgesteld in welke mate de kinderen in de drie kindercentra meertalig zijn. 
In GOLD zijn twee ontwikkelingslijnen opgenomen voor de ontwikkeling van het 
Nederlands als Tweede Taal (NT2). Die ontwikkelingslijnen worden gevolgd wanneer 
een kind dat thuis (ook) een andere taal spreekt een score heeft van 2 of  meer op 
het beoordelingsformulier meertaligheid. Uit Tabel 6.4 blijkt dat de pm’ers deze 
ontwikkelingslijnen voor twee kinderen hebben gebruikt. 

Problemen bij het registreren

Daarnaast is geïnventariseerd of  er in de laatste observatieperiode ook kinderen waren 
waarvoor de pedagogisch medewerkers niet alle ontwikkelingsgebieden kon registreren 
en beoordelen. De antwoorden van de pm’ers worden weergegeven in Tabel  6.5. 

Tabel 6.5  Pm’ers met registratieproblemen

Vragenlijst november 2011 Aantal pm’ersa

ja nee

Zijn er in de laatste observatieperiode kinderen geweest, waarvoor je niet 
alle ontwikkelingsgebieden hebt kunnen registreren, en beoordelen? Zo ja, 
licht toe in welke situaties je dat niet is gelukt

6 8

an=14 van de 17.

Van de 14 pm’ers rapporteerden zes pedagogisch medewerkers dat dit in de laatste 
periode niet altijd is gelukt. Uit de toelichtingen op de antwoorden bleek dat vooral de 
contacttijd tussen pm’er en kind van invloed is op het uitvoeren van de beoordelings- en 
registratietakentaken.  De taken zijn moeilijker uit te voeren bij kinderen die nog maar 
kort op de groep aanwezig zijn, bij kinderen die vaak afwezig waren, of  bij kinderen die 
tijdens de observatieperiode naar de basisschool vertrokken. Ook wanneer een pm’er 
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maar enkele dagdelen op de groep staat, en het kind door het werkrooster maar enkele 
uren per week ziet, werd het volledig uitvoering van de observatieopdracht door de 
pm’er als moeilijk(er) ervaren. Er werd niet gerapporteerd over specifieke problemen 
bij het observeren, registreren en beoordelen voor de domeinen geletterdheid en 
gecijferdheid. De achtergrond die leidde tot het ontbreken van deze gegevens wordt 
besproken in paragraaf  6.5. 

6.3.2 De gerealiseerde systematische en planmatige aanpak 
  (subvraag 1.2.2)
In deze paragraaf  worden de resultaten samengevat die zijn gevonden voor het 
beantwoorden van subvraag “In welke mate is planmatig gehandeld?”. De werkwijze voor 
het verzamelen en analyseren van de gegevens is in paragraaf  3.4 beschreven. Hier 
worden de resultaten gepresenteerd. Eerst worden de resultaten beschreven voor de 
wijze waarop de pm’ers de eerste stap van de observatiecyclus - het observeren en 
registreren - hebben aangepakt (paragraaf  6.3.2.1). De gehanteerde aanpak voor stap 
twee in de observatiecyclus - het beoordelen- volgt in paragraaf  6.3.2.2. De uitvoering 
van de signaleringsfunctie en de effecten die op dit aandachtsgebied zijn gevonden wordt 
besproken in paragraaf  6.3.2.3. De inhouden uit de resultaten die voor de aanpak in 
ieder van de stappen van de observatiecyclus zijn gevonden worden in een samenvatting 
samengevoegd voor het beantwoorden van subvraag 1.2 (paragraaf  6.3.3).

6.3.2.1 Stap 1: Observeren en registreren.

Om door middel van verspreide observaties een volledig en natuurgetrouw beeld van 
de vaardigheden van de kinderen te krijgen zal een planning voor het verzamelen van 
observaties nodig zijn. De eerste stap in de observatiecyclus valt over het algemeen 
samen met de tweede stap: het bewust, op basis van wat de pm’er waarneemt, omgaan 
met de kinderen. Het vraagt organisatie en werkdiscipline om de informatie die tijdens 
de omgang met kinderen in de groep al doende wordt verzameld te registreren. De 
pm’ers is geadviseerd om het verzamelen van documentatie zoals gedragsvoorbeelden, 
producten, foto’s en videofragmenten verspreid over de periode te plannen. Aan het 
eind van de evaluatieperiode volgt dan de beoordeling van de niveaus waarvoor de 
pm’er gebruik maakt van de verzamelde documentatie. 
Voor het beantwoorden van vraag 1.2.2 is gebruik gemaakt van vragen in de vragenlijst 
van november 2011 (zie bijlage 3). Daarnaast zijn voor de kwalitatieve verdieping van de 
informatie aantekeningen van de onderzoeker en kopieën van portfolio’s gebruikt die 
zijn gemaakt tijdens de handmatige inspectie van de portfolio’s bij het overnemen van 
de gegevens na de drie evaluatiemomenten. 
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In welke mate is gewerkt met een planning?

Tabel 6.6 laat zien hoe de pm’ers zeggen de werkzaamheden voor het observeren te 
plannen. De meeste pedagogisch medewerkers rapporteren geen planning te hebben 
gebruikt voor het observeren. 

Tabel 6.6 Gebruik planning door pm’ers voor het realiseren van observaties

Aantala

geen planning gemaakt 12

Planningsschema per observatiegebied 2

Planning per kind of leeftijdsgroep 0

a 14 van de 17

Twee pedagogisch medewerkers uit KC1 hebben een planningsschema per 
ontwikkelingsgebied gebruikt. Een derde pm’er uit dit kindercentrum gaf  aan niet 
met een planningsschema gewerkt te hebben. Tegelijkertijd schreef  de pm’er in de 
toelichting dat de ‘‘standaard planning’’ van KC1 is gevolgd. In de aantekeningen 
van de onderzoeker is terug te lezen dat dit kindercentrum gewend is om te werken 
met een planningsperiode per observatiegebied. De planning van deze werkwijze is 
aangepast voor de implementatie van GOLD, maar de pm’ers observeren nog steeds 
per ontwikkelingsgebied.
De planning wordt door een andere pm’er uit dit kindercentrum in de toelichting 
beschreven:

‘‘Ik heb een schema gemaakt waarin ik de maanden van het jaar heb genoteerd en bij elke maand 
heb ik twee ontwikkelingsgebieden vermeld die die maand geobserveerd moesten worden. Na drie 
maanden waren dan zes ontwikkelingsgebieden geobserveerd en ingevuld. Na die drie maanden, 
begon ik dan weer aan de nieuwe observatie- en registreerperiode. Bij elke maand en observatiegebied, 
heb ik de namen van de kinderen genoteerd die ik moest observeren voor dit systeem, zodat ik de 
naam kon afvinken wanneer ik deze had geobserveerd en geregistreerd” (pm 13). 

 
Hoe hebben de pm’ers het observeren aangepakt?

Zoals uit Tabel 6.7 blijkt, observeren de meeste pedagogisch medewerkers zowel tijdens 
de dagelijks contactmomenten met de kinderen, als door gericht naar vaardigheden te 
kijken wanneer dat is ingepland. 
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Tabel 6.7 Momenten waarop pm’ers observeren

 ‘op welk moment observeerde je de ontwikkeling van het kind?’ 

Aantala

a. Tijdens het dagelijkse contact met de kinderen     1

b. Door gericht te kijken wanneer een bepaalde vaardigheid voor het observeren was 
ingepland

    1

c. Zowel de eerste als de tweede werkwijze   12

d. Anders     0

a n=14 van de 17.

Twee pedagogisch medewerkers rapporteren dat het voor het beoordelen van de 
niveaus soms nodig was om activiteiten aan te bieden waarmee het beoogde gedrag 
werd uitgelokt. Beide pm’ers hebben een opleiding op niveau pw3. De ene pm’er licht 
toe dat alleen voor het beoordelen van de niveaus voor de domeinen gecijferdheid 
en geletterdheid gericht is geobserveerd. Om dat te kunnen observeren is een collega 
geraadpleegd die de peuterplus-groep begeleidde. Met die collega werden gericht 
activiteiten bedacht om vaardigheden te kunnen observeren, zoals bijvoorbeeld het 
schrijven van een verhaal of  de naam (pm1). De andere pm’ er schreef: 

“Ik ging gericht kijken wanneer een bepaalde vaardigheid voor het observeren door activiteiten 
(knippen, plakken, kleien enz.) te doen duidelijk zichtbaar waren. En als nodig een activiteit 
aanbieden waarbij de benodigde vaardigheden zichtbaar te observeren zijn om het niveau te 
beoordelen” (pm7).

Hoe hebben de pm’ers geregistreerd?

In de vragenlijst van november is gevraagd op welke momenten de pm’ers hun 
observaties registreerden, en welke werkwijze het meest voorkwamen. Deze antwoorden 
zijn in Tabel 6.8 weergegeven. Deze antwoorden en de toelichtingen die de pm’ers bij 
hun antwoord gaven zijn gebruikt voor de uitwerking van de gehanteerde werkwijze 
die onder de tabel is beschreven. Bovendien is voor het verdiepen van de informatie 
gebruik gemaakt van de documentatie van de onderzoeker zelf. 

Uit de verstrekte informatie komt naar voren dat de meeste pm’ers aan het eind van de 
observatieperiode in GOLD registreren op basis van wat de pm’ers van het kind weten. 
Zijn zij daar niet zeker van dan worden aanvullende observaties uitgevoerd.
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Tabel 6.8 Meest voorkomende werkwijze voor registratie in GOLD

Door pm’ers gerapporteerde werkstijl 

Aantala

Ik registreerde dagelijks tijdens of direct na het contact met kinderen. Bijvoorbeeld met 
behulp van een geeltje. Ik bewaarde deze aantekeningen tot ik gOLD moest gaan invullen

3

Ik kruiste op de evaluatiemomenten in de periode september/oktober achteraf direct de 
niveaus in GOLD aan. Ik maak daarbij gebruik van wat ik van het kind (nog) weet; wat ik het 
kind in de afgelopen periode heb zien doen. Als ik iets niet weet, kijk ik nog even gericht wat ik 
het kind nu zie doen.

11

a n=14 van de 17.

Uit de analyse van de toelichtingen op de gegevens blijken de pm’ers niet twee, maar 
drie verschillende werkstijlen te hanteren. Er is een kleine groep van drie pedagogisch 
medewerkers die continue observeerde, hier aantekening van maakte  en de notities tot 
de evaluatiemomenten bewaarde voor verwerking in GOLD. De grootste groep van 
zes pm’ers voerde vóór of  tijdens de evaluatieperiode gerichte observaties uit, maar 
registreerde ook wel direct in GOLD op basis van wat zij meenden van het kind te 
weten. Een derde groep van vijf  pm’ers registreert vooral op de evaluatiemomenten in 
GOLD en voert zo nodig observaties uit om de registraties volledig te krijgen. 

Bij het inspecteren van de portfolio’s stelden pm’ers van KC2 voor om voor de 
registratie op papier naast het vermelden van de datum kleurpotloden voor de registratie 
te gaan gebruiken. Zo zou voor de pm’er sneller zichtbaar zijn hoe oud het kind was 
op het moment van registreren, en kan dit sneller worden vergeleken met de kleur in 
de leeftijdsbalken. Deze pm’ers waren in het oude kindvolgsysteem gewend om deze 
informatie te zien, door onder de leeftijdsbalk aan te kruisen wanneer een vaardigheid 
werd beheerst. Daarnaast werd voorgesteld om in de kolom links van de kleuren van 
de leeftijdsbalken van GOLD ook de daarbij passende leeftijden te vermelden, zodat 
zichtbaar is welke kleur bij welke leeftijdscategorie past. Er bleek onduidelijkheid 
te bestaan over het evaluatiemoment waarachter geregistreerd moest worden. Op 
het registratieformulier staan vier evaluatiemomenten zonder tijdsaanduiding. De 
planningsperiode in GOLD volgt een schooljaar. Pm’ers stelden voor om de voor de 
evaluatie beoogde maanden in de volgende versie van GOLD bij het evaluatiemoment 
te vermelden. De planningsperiode voor de kinderdagverblijven begon in de tweede 
periode van het schooljaar. Pm’ers hanteerden na de laatste observatieperiode twee 
verschillende methoden om het moment van registratie zichtbaar te maken. De ene 
groep maakte een aantekening van de registratieperiode bij de evaluatiemomenten. Bij 
deze werkwijze voldoet de papieren versie van het registratiesysteem mogelijk niet meer, 
omdat er dan in volgende jaren geen ruimte meer is om een datum te plaatsen bij het 
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evaluatiemoment. De andere groep plaatste een datum bij ieder geregistreerd niveau in 
de ontwikkelingslijn. De verwachting is dat een kind vooruitgaat, waardoor de data bij de 
niveaus ook naar volgende kolommen zullen gaan verschuiven. Deze werkwijze zal tot 
een meer overzichtelijke registratie leiden, tenzij er meer dan vier beoordelingsperioden 
in en ontwikkelingslijn geen vooruitgang zichtbaar is. Dan zou jaarlijks met een nieuw 
registratieformulier gewerkt kunnen worden. Het nadeel van is dat dan de  vooruitgang 
in de tijd over langere periode niet meer goed waarneembaar is. 

Tijdens het inspecteren van de portfolio’s bleken pm’ers een aantal gedragsvoorbeelden 
en anekdotes in de open ruimte van de pagina’s te hebben geplaatst. Deze waren 
voorzien van een datum. Bijvoorbeeld: “Troost ander kind niet wanneer het verdrietig is; komt 
wel naar pm’er toe om het te zeggen” (Bij doel 2b, niveau 3). Een aantal pm’ers hebben 
documentatie in het portfolio geniet of  geplakt. Bijvoorbeeld een A4, waarop vier 
vlinders zijn gekleurd, waarbij naast de datum en naam van het kind is geschreven: 
“Volgens R. eerst vijf  vlinders, dan zes”. Ook fragmenten van krabbels die kinderen hebben 
geschreven, met daarbij de naam of  het woord, die de krabbel voorstelt: ‘pake’ (opa). 
Ook zijn ter illustratie van wat het kind heeft gedaan prints van foto’s in de portfolio’s 
geplakt. 

6.3.2.2 Stap 3: Beoordelen

De derde stap is de beoordeling van de ontwikkeling. Dit gebeurt aan het eind van 
de observatieperioden, tijdens de evaluatie. De pm’ers zijn geïnstrueerd om het eigen 
oordeel te baseren op zowel de indicaties die de leeftijdsbalken geven voor de te 
verwachten niveaus, als op informatie over de vooruitgang van de kinderen in de tijd. 
Voor het verkrijgen van inzicht in de werkwijze die pedagogisch medewerkers bij het 
beoordelen hanteren zijn twee vragen gesteld. Gevraagd is naar het moment waarop zij 
beoordeelden of  de ontwikkeling van het kind naar wens verloopt, en op welke manier 
zij tot dat oordeel kwamen. De antwoorden op de vragen worden in de Tabellen 6.9 en 
6.10 gepresenteerd. De toelichtingen die pm’ers op dit onderwerp gaven zijn in de tekst 
onder de tabellen verwerkt.

Tabel 6.9 Het gehanteerde beoordelingsmoment in de observatiecyclus

Op welk moment beoordeelde je of de ontwikkeling van het kind naar wens verliep?

Aantala

a. Ik deed dat meteen na de geplande observaties 6

b. Ik deed dat in de geplande evaluatie periode 5

c. Zowel a als b 3

a n=14 van de 17.
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Tabel 6.10 De gehanteerde werkwijze bij het beoordelen 

Op welke manier beoordeelde je in de afgelopen periode of de ontwikkeling van het kind naar wens verliep?

Aantala

a. Ik keek naar de leeftijdsbalken 2

b. Ik keek of het kind voldoende vooruitging ten opzichte van de vorige keer 1

c. Ik keek zowel naar de leeftijdsbalken als naar de vooruitgang van het kind in de tijd 10

d. Anders 1

a 14 van de 17

Bij vijf  pm’ers ligt het accent voor het beoordelen van de ontwikkeling op de in de 
observatiecyclus geplande evaluatiemomenten. Twee pm’ers hebben een opleiding pw3, 
twee een opleiding pw4 en één een opleiding op hbo niveau genoten. De werkervaring 
varieert tussen de twee en tien jaar. De pm’ers komen uit KC1 (1) en KC2 (4). 
Uit de rapportages van de pm’ers komt naar voren dat tenminste zes pm’ers 
het observatiemoment meteen hebben gebruikt voor het beoordelen van het 
ontwikkelingsniveau. De opleiding van deze pm’ers varieert van pw3 (1), pw4 (3) tot hbo 
(2). De pm’ers met de hbo-opleiding zijn ook de pm’ers die intern het aanspreekpunt 
zijn voor de collega’s.  De werkervaring varieert tussen de 2 en ruim 13 jaar. De pm’ers 
komen even vaak uit KC1 als uit KC2. In de rapportage van de overige pm’ers komt uit 
de antwoorden niet duidelijk naar voren waar het accent van de beoordeling is komen 
te liggen.
De meeste pm’ers keken conform de trainingsinstructie bij het beoordelen van de 
ontwikkeling zowel naar de leeftijdsbalken die in het instrument zijn afgebeeld, als 
naar de vooruitgang in de tijd. Een van deze pm’ers streept ‘‘geplande’’ bij observaties 
door. Twee pm’ers voegen daar aan toe dat voor het beoordelen overleg is geweest met 
collega’s. Deze pm’ers hebben 10 jaar of  meer werkervaring en een opleiding op niveau 
pw4 en pw3. De pm’er met opleiding pw3 geeft aan bij de beoordeling ook gebruik 
te maken van de eigen kennis over de ontwikkeling van kinderen.  Een van de pm’ers 
voegt in de toelichting de volgende tekst aan de keuze toe: 

“Soms staan kinderen even stil of  gaan ze juist met sprongen vooruit, een kind is geen boek, maar 
altijd spannend” (pw4).

De pm’er die “anders’’ koos schreef  in de toelichting : “Los van GOLD kijk ik daar 
altijd naar”. Er is niet duidelijk gemaakt naar welk aspect bij de beoordeling vooral 
wordt gekeken, zodat dit antwoord niet in een werkstijl voor het beoordelen van de 
ontwikkeling kon worden geplaatst.
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6.3.2.3 Stap 4: Evalueren, signaleren en plannen pedagogisch handelen.

De vierde stap in de observatiecyclus is genoemd: samenvatten, plannen en 
communiceren. Centraal staat de evaluatie of  de pedagogisch aanpak voldoende aansluit 
bij de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Op basis van deze conclusie worden 
afspraken gemaakt over het pedagogisch handelen in de volgende planningsperiode. 
Voor het uitvoeren van deze taken vindt overleg plaats met collega’s, ouders en eventueel 
betrokken externe deskundigen. Deze uitwisseling van informatie wordt ‘‘signaleren’’ 
genoemd. Voor het onderzoek naar de gehanteerde werkwijze voor het signaleren is 
gebruik gemaakt van vragen uit de vragenlijst van november 2011, van aantekeningen 
van de onderzoeker en de opgevraagde groepsoverzichten en zorgformulieren. De 
groepsoverzichten en zorgformulieren zijn handmatig geïnspecteerd. Met behulp van 
gegevens uit de vragenlijst is geïnventariseerd in welke mate informatie die met GOLD 
is verzameld is ingebracht in het teamoverleg, en is gecommuniceerd met ouders of  
andere vakdisciplines.
In deze paragraaf  wordt eerst antwoord gegeven op hoe de pedagogisch medewerkers 
deze taken hebben uitgevoerd. Daarna volgt een beschrijving van de effecten die in de 
tijd zijn waargenomen op het signaleren van zorgkinderen en de ondersteuningsbehoefte 
voor het begeleiden van deze kinderen. Vervolgens wordt beschreven in welke mate 
informatie uit GOLD is gebruikt voor het pedagogisch handelen. 

Hoe hebben de pm’ers de signaleringstaken uitgevoerd?

Tabel.6.11 biedt inzicht in de wijze waarop de pm’ers zeggen informatie verzameld 
met GOLD gebruikt te hebben in de communicatie met collega’s, ouders en externe 
vakdisciplines. Deze informatie is gelegd naast de gekopieerde groepsoverzichten 
en zorgformulieren. De kwalitatieve resultaten die de handmatige inspectie van deze 
formulieren opleverden zijn in de onderstaande tekst verwerkt.

Tabel 6.11  Gebruik informatie uit GOLD voor communicatie in team, met ouders, en externe vakdisciplines

Het inbrengen van ontwikkelingsinformatie in teamoverleggen en oudergesprekken

Aantal pm’ers

ja nee

Is informatie die je met GOLD over kinderen verzamelde ingebracht in een teamoverleg 
of kindbespreking?

6 8

Is informatie die je met GOLD over een kind verzamelde met ouders besproken? 6 8

Is over de bij vraag 7.3 en/of 7.5 genoemde zorgpunten of zorgkinderen overleg geweest 
met de ouders/verzorgers?

5 2

Is over deze kinderen contact geweest met het consultatiebureau of een andere 
zorgverlener?

2 5
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Teamoverleg

Uit de antwoorden blijkt dat het nog niet vanzelfsprekend was om met GOLD 
verzamelde ontwikkelingsinformatie met collega’s, ouders of  externen te delen. Van de 
14 pedagogisch medewerkers die de vragenlijst invulden, zeggen zes pm’ers uit alle drie de 
kindercentra dat zij kinderen in het teamoverleg hebben besproken. De acht pedagogisch 
medewerkers die geen kinderen hebben ingebracht, zien daar in het functioneren van 
het individuele kind geen aanleiding toe. Ook zeggen drie pm’ers dat het inbrengen 
van kinderen niet specifiek op basis van informatie van GOLD gebeurt, maar vooral 
op basis van het eigen oordeel over opvallend gedrag. Deze laatste reactie komt alleen 
vanuit het team van KC1. Pm’ers bespreken kinderen voor intercollegiaal overleg om 
afspraken te maken over het gericht verzamelen van informatie om beter zicht te krijgen 
op het gedrag, maar ook voor het maken van afspraken over een gezamenlijke aanpak 
van individuele kinderen en de communicatie hierover met ouders en hulpverleners. 
Vier pedagogisch medewerkers geven aan dat kindbesprekingen hebben geleid tot 
afspraken met collega’s en externe hulpverleners, zoals een logopediste. 

Afstemming met ouders

Uit de antwoorden in de vragenlijst bleek dat alle pedagogisch medewerkers uit KC1 
en KC3 de informatie die is verzameld met GOLD met de ouders hebben besproken. 
De afstemming met ouders gebeurt in zogenaamde ’10-minutengesprekken’. De meeste 
pm’ers van KC2 rapporteren dat de oudergesprekken nog niet zijn ingevoerd: ‘Dat gaat 
binnenkort gebeuren in de vorm van oudergesprekken’. Wanneer er aandachtspunten voor de 
aanpak of  zorgen zijn over de ontwikkeling dan wordt ook in KC2 met ouders overlegd, 
en vormt de ouder ook wel de schakel tussen de pm’er en het consultatiebureau.

Afstemming met het consultatiebureau

De pm’ers rapporteren in de onderzoeksperiode voor twee kinderen contact gehad te 
hebben met het consultatiebureau team (CB-team). Daarnaast is voor twee kinderen 
afstemming geweest met de logopediste waar de kinderen onder behandeling waren. 
Een reden voor KC1 om geen contact met het CB-team op te nemen was: “Omdat dat 
nog niet nodig is geweest. Tot nu toe is het in overleg met het team en ouders gegaan. En is het voldoende 
geweest om de nodige aanpassingen te doen op de groep en eventueel extra aandacht te geven aan de 
behoefte van het kind”. Of  zoals een ander teamlid het formuleert: “De ‘zorgen’ waren niet zo 
ernstig, om dit met externen te delen. Het vroeg wel extra aandacht”.

Welke effecten zijn gevonden op de signaleringsfunctie?

Om te onderzoeken of  er na de periode van het onderzoek verandering is opgetreden 
in de mate waarin zorgkinderen en ondersteuningsbehoeften worden gesignaleerd zijn 
de gegevens uit de vragenlijst van maart 2010 en november 2011 met elkaar vergeleken. 
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Allereerst wordt het aantal pm’ers vergeleken dat meldt zich zorgen te maken over een 
kind in de groep. Vervolgens wordt het aantal pm’ers vergeleken dat meldt ook behoefte 
te hebben aan ondersteuning bij de begeleiding van deze kinderen. 

Afname pedagogisch medewerkers die zich zorgen maken over kinderen in de groep

De vraag of  er kinderen in de groep zijn waar de pedagogisch medewerker zich zorgen 
over maakt is in maart 2010 door 15 van de 17 pedagogisch medewerkers beantwoord. 
In november beantwoordden  13 pm’ers de vraag. Daarnaast hebben twee pm’ers zowel 
in maart als november de vraag niet beantwoord. Op de twee meetmomenten komen 
de respondenten dus maar voor een deel met elkaar overeen. De antwoorden van de 
pm’ers zijn in Tabel 6.12 opgenomen.  

Tabel  6.12  Pm’ers die zorgkinderen signalerena

Pm’er met zorg over kind T1b T3c

Aantal pm’ers
Ja nee Ja nee

11 4 3 10

a N=17; bn=15;  c n=13

Van de 15 pm’ers die de vraag beantwoorden maakten 11 pedagogisch medewerkers 
zich in maart 2010 zorgen over tenminste één kind in de groep. Aan het eind van de 
onderzoeksperiode maken nog slechts drie pedagogisch medewerkers uit KC2 en KC3 
zich zorgen over kinderen in de groep. Het betreft pm’ers met een vooropleiding op 
niveau pw3 en wo.
Om het verschil tussen de metingen in maart 2010 en november 2011 binnen de groep 
pm’ers te verkennen is de Wilcoxon Signed Ranks toets uitgevoerd. In Tabel 6.13 zijn 
de resultaten van deze toets gepresenteerd. De resultaten laten een significante afname 
zien van het aantal pm’ers dat zorgkinderen signaleert. 

Tabel 6.13 Verschil door pm’ers gesignaleerde zorgkinderen T1 en T3

Meldingen Zorgkinderen T3 - Meldingen Zorgkinderen T1

Aantal

Afname meldingen 7a

Toename meldingen 1b

gelijk gebleven meldingen 5c

Totaal aantal meldingen 13

a Kinderen waarover ook zorgen T3 < Zorgkinderen aanwezig op groep T1
b Kinderen waarover ook zorgen T3 > Zorgkinderen aanwezig op groep T1
c Kinderen waarover ook zorgen T3 = Zorgkinderen aanwezig op groep T1
p = 0,034 gebaseerd op de afname van meldingen
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Afname ondersteuningsbehoefte bij pedagogisch medewerkers

Daarnaast is de vraag gesteld of  de pedagogisch medewerkers behoefte hebben aan 
ondersteuning bij de begeleiding van de door hen gesignaleerde zorgkinderen. Tabel 
6.14 geeft een overzicht van verkregen antwoorden.

Tabel 6.14    Door pm’ers gemelde ondersteuningsbehoeftena

Pm’er met ondersteuningsbehoefte T1b T3c

Aantal pm’ers

Ja nee Ja nee

7 4 2 8

a n=17; bn=11; c n=10
 
Van de 11 pedagogisch medewerkers die zich in maart 2010 zorgen maken over kinderen 
in de groep, zeggen zeven pedagogisch medewerkers behoefte aan ondersteuning voor 
de begeleiding van deze kinderen te hebben. Een pm’er schreef: ‘Ik heb behoefte aan 
informatie om te kijken in welke richting je ‘t gedrag kunt plaatsen en technieken of  benaderingen 
om gedrag te kunnen sturen of  veranderen’ (KC1). Een andere pm’er wil graag meer tijd en 
ruimte om aan een begeleidingsplan te kunnen werken (KC1). Zeven pm’ers willen 
graag ondersteuning van (externe) deskundigen, die bij het omgaan met deze kinderen 
kunnen helpen. Zij hebben behoefte aan (snelle) ondersteuning, terugkoppeling en/
of  praktische tips van externe deskundigen, zoals een pedagoog. Vier pedagogisch 
medewerkers hebben behoefte aan meer intercollegiaal overleg. De pm’ers zijn in alle 
vier de opleidingscategorieën terug te vinden.
Om de mate van de verandering tussen de metingen in maart 2010 en november 2011 
te beoordelen is ook op deze resultaten de Wilcoxon Signed Ranks toets uitgevoerd. De 
resultaten zijn gepresenteerd in Tabel 6.15.

Tabel 6.15 Verschil door pm’ers ondersteuningsbehoefte T1 en T3

Meldingen ondersteuningsbehoefte T3 - Meldingen ondersteuningsbehoeften T1

Aantal

Afname meldingen 4a

Toename meldingen 1b

gelijk gebleven meldingen 2c

Totaal aantal meldingen 7
a Behoefte ondersteuning bij begeleiding zorgkind T3 < Behoeften begeleiding zorgkind T1
b  Behoefte ondersteuning  bij begeleiding zorgkind T3 > Behoeften begeleiding zorgkind T1
c  Behoefte ondersteuning bij begeleiding zorgkind T3 = Behoeften begeleiding zorgkind T1
p = 0,180 gebaseerd op de afname van meldingen
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In november 2011 is het aantal pm’ers dat behoefte heeft aan ondersteuning afgenomen 
van zeven pm’ers naar 2 pm’ers. Er zijn zeven pm’ers die zowel in maart 2010 als in 
november 2011 de vraag hebben beantwoord. Op het tweede meetmoment is het aantal 
pedagogisch medewerkers uit deze groep dat behoefte heeft aan (externe) ondersteuning 
bij de begeleiding van kinderen waar zij zich zorgen over maken afgenomen tot twee. 
Deze afname is echter nog niet significant. De twee pm’ers hebben een opleiding op 
niveau pw3, het gaat om twee verschillende kinderen. Eén van de pm’ers signaleerde 
het zorgkind al eerder. Voor de begeleiding van dat kind is inmiddels contact gelegd 
met het consultatiebureau en een logopediste. Maar deze pedagogisch medewerker had 
in november 2011 nog behoefte aan terugkoppeling van het consultatiebureau en de 
logopediste, zodat een gezamenlijke aanpak tot stand kon komen. In november 2011 
zijn geen andere toelichtingen op de ondersteuningsbehoeften gegeven. 

Is informatie uit GOLD gebruikt voor het pedagogisch handelen?

In de vierde stap van de observatiecyclus wordt aan de hand van de besproken 
kindinformatie ook vastgesteld welke acties moeten worden ingezet. Daarbij gaat het 
zowel om veranderingen in de groepsaanpak, als aandachtspunten voor de begeleiding 
van individuele kinderen. De pm’ers is naar het realiseren van beide gebruiksdoelen 
gevraagd (zie bijlage 3). Daarnaast zijn de groepsoverzichten en zorgformulieren 
van de pedagogisch medewerkers gebruikt om te beoordelen of  de pm’ers in de 
groepsoverzichten een relatie hebben gelegd tussen de met GOLD gevonden 
ontwikkelingsinformatie en de specifieke aandacht die de kinderen in de volgende 
periode nodig hebben. De informatie die de handmatige inspectie van deze formulieren 
opleverde zijn in de tekst onder Tabel 6.16 verwerkt. Eerst worden de resultaten van de 
antwoorden van de pm’ers in de vragenlijst besproken. Vervolgens volgen de resultaten 
van de inspectie van de groepsoverzichten en zorgformulieren. Tot slot wordt gericht 
aandacht besteed aan de stappen die de pm’ers nemen voor de begeleiding van de 
gesignaleerde zorgkinderen.

Tabel 6.16  Gebruik informatie GOLD voor pedagogisch handelen

Door pm’ers  gebruikte informatie uit GolD voor het plannen van het pedagogisch handelen

Aantal

Ja nee

Heb je die informatie gericht gebruikt voor het begeleiden van de 
individuele kinderen in de volgende periode?a 

7 3

Is informatie die je met GOLD over kinderen verzamelde  gebruikt 
voor het plannen van activiteiten, het aanpassen van spelmaterialen 
en/of veranderingen in de groepsruimte?b

1 5

a n=10
b n=6
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Beantwoording in de vragenlijsten

Uit Tabel 6.16 blijkt dat de meerderheid van deze  pm’ers zegt informatie van GOLD 
gericht te hebben gebruikt bij de begeleiding van individuele kinderen. Voorts geeft 
slechts één pedagogisch medewerker in de vragenlijsten aan dat de informatie uit GOLD 
is gebruikt voor het plannen van activiteiten, het aanpassen van spelmaterialen en/of  
veranderingen in de groepsruimte. Het betreft de pm’er uit KC3, met een opleiding op 
wo niveau. Deze pm’er werkt met het programma Piramide en is tutor.

Registratie in de groepsoverzichten en zorgformulieren

De groepsoverzichten zijn overzichten waarop de pm’er een samenvattende 
beoordeling geeft van de ontwikkeling van de kinderen die voor het realiseren van 
registraties en de beoordeling aan deze pm’er zijn toegewezen (de mentor). Er zijn 
13 van de 17 groepsoverzichten met beoordelingen voor het derde evaluatiemoment 
ontvangen. De registraties in deze formulieren bevestigen dat zeven pedagogisch 
medewerkers een relatie leggen tussen de eigen beoordeling van het functioneren van 
het kind en consequenties voor te stimuleren vaardigheden in de volgende periode. Dit 
zijn de pedagogisch medewerker uit KC3, 4 pedagogisch medewerkers uit KC1 en 2 
pedagogisch medewerkers uit KC2. De overige pedagogisch medewerkers laten niet 
zien dat zij dat doen. 

Het omgaan met risicokinderen

Vervolgens zijn ook de beoordelings- en zorgformulieren van de drie pedagogisch 
medewerkers bekeken, die zich op het laatste meetmoment nog zorgen maken over 
een kind. Bij de pm’er uit KC3 treffen we een uitgebreid zorgformulier aan en een 
beoordelingsformulier waarop per kind doelen voor ontwikkelingsstimulering zijn 
geregistreerd. Op het zorgformulier was te lezen waar de logopediste aandacht aan 
besteedt en waar de pedagogisch medewerker mee aan de slag gaat. Deze pm’er heeft 
geen behoefte aan ondersteuning en heeft een opleiding op wo niveau. De twee pm’ers 
uit KC2, die een zorgkind meldden registreerden in de groepsoverzichten minder 
volledig. Het valt op dat bij geen van de kinderen een relatie met te stimuleren doelen 
is vermeld, ook niet bij het kind dat als zorgkind is gesignaleerd. Voor een van de 
kinderen was als gevolg van de afname van de Bayley-III test in de rapportage door de 
testleider gewaarschuwd voor ontwikkelingsrisico’s, en werd zorg gecommuniceerd over 
de houding van de ouder. De pm’ers onderkenden dat de ontwikkeling anders verliep, 
maar hadden de zorg nog niet met de ouders of  het CB-team gecommuniceerd. Er bleek 
geen overeenstemming in het team te zijn over de wijze waarop deze situatie het best 
aangepakt zou kunnen worden. Een van deze pm’ers is na overleg met de onderzoeker 
ingeschakeld om dit kind onafhankelijk van de andere pm’er nog een keer te observeren 
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en beoordelen. Dit kind is daarom op het eigen zorgformulier van de pm’er niet 
genoemd, maar is door deze pm’er in de vragenlijst van november 2011 wel opgegeven 
als zorgkind. Op het zorgformulier van de collega die als mentor verantwoordelijk is 
voor dit kind staat wel geregistreerd dat er risico’s in de ontwikkeling van dit kind zijn, 
met daarnaast een aantekening over het te stimuleren ontwikkelingsgebied. De collega 
meldt in de vragenlijst niet zich zorgen te maken over dit kind.

6.3.3 Samenvatting van de met gerealiseerde werkwijze
Het observatiesysteem GOLD veronderstelt een systematische en planmatige aanpak 
voor het observeren en documenteren, beoordelen en het op basis van evaluatie en 
overleg plannen van het pedagogisch handelen in de volgende periode. De beoogde 
werkwijze is in de training overgedragen. Voor het onderzoek naar de mate waarin de 
beoogde werkwijze met GOLD daadwerkelijk werd gerealiseerd is daarom gekeken naar 
zowel de volledigheid van de registraties als naar de mate waarin het observatiesysteem 
methodisch op de beoogde wijze is toegepast. In het kader van het onderzoek zijn 
voor de implementatie twee specifieke afspraken gemaakt. In het belang van het 
onderzoek naar de psychometrische kenmerken van GOLD werd afgesproken dat 
ook de ontwikkeling van kinderen beneden de 3 jaar op alle zes ontwikkelingsgebieden 
wordt geregistreerd en beoordeeld. Bovendien zouden de pedagogisch medewerkers bij 
zorgen over de ontwikkeling contact zoeken met het CB-team.De resultaten voor het 
beantwoorden van deze vragen worden hieronder samengevat. 

Samenvatting resultaten volledigheid van de registraties (vraag 1.2.1)

De resultaten in paragraaf  6.3.1 laten zien dat de pm’ers conform de afspraak op alle 
drie de evaluatiemomenten in de portfolio’s van de hen toegewezen kinderen hebben 
geregistreerd. De volledigheid van registraties was het op eerste meetmoment het hoogst 
en varieerde tussen de 93,6 en 99,7% realisaties van het verwachte aantal beoordelingen 
(zie Tabel 6.4).  In iedere volgende observatieperioden neemt de volledigheid iets af, 
maar komt alleen voor de domeinen gecijferdheid en geletterdheid onder de 90%. In 
deze domeinen is op alle momenten minder volledig geregistreerd dan in de domeinen 
sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. De afnemende hebben te maken met twee 
factoren. Allereerst bleek het in door zomervakantie extra moeilijk om de benodigde 
observaties planmatig goed uit te voeren. Voorts werd de weerstand tegen het gericht 
observeren op de domeinen geletterdheid en gecijferdheid bij kinderen beneden de drie 
jaar groter. In KC1 werd besloten de ontwikkeling op deze domeinen alleen bij kinderen 
vanaf  3 jaar te volgen.
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Meertaligheid

Voor 17 kinderen is door pm’ers uit KC2 en KC3 het beoordelingsformulier meertalig-
heid in het portfolio van GOLD ingevuld. Om dit te kunnen invullen is informatie van 
ouders nodig over de taal of  talen die thuis worden gebruikt.  Pm’ers van KC2 hebben 
deze gegevens niet ingevuld. Het beleid dat dit kindercentrum voert op het gebied van 
tweetaligheid suggereert dat specifieke aandacht besteed wordt taalstimulering bij kin-
deren die opgroeien in een meertalige situatie. Voor een systematische en planmatige 
aanpak houdt dit in dat verwacht mag worden dat de taalsituatie van het kind zichtbaar 
is in het observatiesysteem. De pm’ers hebben slechts voor één kind gebruik gemaakt 
van de ontwikkelingslijnen Nederlands als Tweede Taal. 

Samenvatting gerealiseerde systematische en planmatige aanpak (vraag 1.2.2)

Eerst worden de resultaten uit de observatiecyclus per stap vergeleken met de beoogde 
werkwijze. Vervolgens worden voor het bepalen van de mate waarin het methodisch 
handelen is gerealiseerd deze resultaten in paragraaf  6.3.3 samengevoegd.

Samenvatting stap 1: observeren en registreren

Het observeren en registreren is de eerste stap in de observatiecyclus. De observatiemethode 
veronderstelt dat in de planningsperiode regelmatig wordt geobserveerd. De observaties 
en andere documentatie worden in de evaluatieperioden gebruikt voor het beoordelen 
van de ontwikkelingsniveaus. Daar kunnen nog aanvullende observaties voor nodig zijn. 
De meeste pm’ers rapporteerden niet aan de hand van een planning geobserveerd 
en geregistreerd te hebben. Slechts drie pm’ers rapporteerden consequent dat zij 
regelmatig observeerden, daar aantekeningen van bij hielden en die gegevens tijdens 
de evaluatiemomenten verwerkten in GOLD. Deze pm’ers voerden de taken op de 
beoogde wijze uit. Ongeveer een derde van de pm’ers verzamelden en registreerden hun 
observaties vooral in de evaluatieperioden. 
De pm’ers hebben in de portfolio’s niet alleen de beoordelingen geregistreerd, maar 
vaak ook anekdotes in de lege ruimte opgeschreven, documentatie op de pagina’s 
geplakt of  tekeningen in het portfolio toegevoegd.  De pm’ers gaven suggesties voor 
het verbeteren van de registratie in de papieren versie van GOLD (zie paragraaf  6.3.2.1 
en bijlage 6). 

Samenvatting stap 3: beoordelen

De derde stap in de observatiecyclus is het beoordelen. De observatieperiode wordt 
afgesloten met een evaluatiemoment, waarop de pm’er beoordeelt of  de ontwikkeling 
van de toegewezen kinderen naar wens verloopt. De eigen conclusie en voorstellen van 
de pm’er voor de aanpak in de volgende periode zijn de basis voor de acties die in stap 
4 met anderen worden besproken en gepland. 
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Een minderheid van vijf  pm’ers rapporteerde duidelijk dat de beoordeling van het 
ontwikkelingsniveau van het kind conform instructie in ieder geval plaatsvond tijdens de 
evaluatiemomenten. Een groep van zes  pm’ers  gebruikte de observaties meteen voor 
het beoordelen van het ontwikkelingsniveau. Er is in de gerapporteerde werkstijlen geen 
duidelijk verband gevonden tussen de gekozen werkwijze en opleiding, werkervaring 
van de pm’ers, of  het kindercentrum waar de pm’er werkte. 
De meeste pm’ers beoordeelden het ontwikkelingsniveau conform instructie door 
zowel te kijken naar de leeftijdsbalken die in het instrument zijn afgebeeld, als naar het 
ontwikkelingsverloop van het kind. Daarnaast raadplegen pm’ers ook wel het oordeel van 
een collega, of  varen op eigen kompas. De twee pm’ers die voor het beoordelen alleen 
naar de leeftijdsbalken keken hebben een opleiding op pw4 niveau, en werkervaring 
variërend van 4 tot 10 jaar.

Samenvatting stap 4: evalueren, signaleren en plannen

De vierde stap in de observatiecyclus is genoemd: samenvatten, plannen en 
communiceren. In de beoogde werkwijze wordt aan het eind van de evaluatieperiode een 
teamoverleg gepland waarin de groepsaanpak wordt geëvalueerd, en waarin individuele 
kinderen worden ingebracht die zich niet naar verwachting ontwikkelen. Er vindt in 
deze periode overleg plaats met de ouders, er vindt zo nodig consultatie plaats met 
externe deskundigen. Voorts worden afspraken gemaakt over de pedagogische aanpak 
op de groep in de volgende planningsperiode, en over de wijze waarop binnen de 
groepsaanpak voor individuele kinderen moet worden gedifferentieerd. Hieronder volgt 
een samenvatting van deze resultaten. Daarin zijn ook de resultaten van aanvullend 
analyses opgenomen.  Die analyses zijn uitgevoerd om te verkennen of  er in de tijd ook 
effecten waren te vinden op het uitvoeren van de signaleringsfunctie. 

Overleg met collega’s, ouders en externe deskundigen over ontwikkelingen kind.

Minder dan de helft van de pedagogisch medewerkers hebben kinderen ingebracht 
in het teamoverleg. Het teamoverleg blijkt vooral gebruikt te worden voor collegiaal 
overleg over individuele kinderen waar pm’ers vragen over hebben. De pm’ers brengen 
kinderen in om tot een betere beeldvorming en aanpak rondom deze kinderen te komen. 
Alleen de pm’ers van KC1 en KC3 hebben informatie die met GOLD is verzameld 
zoals is beoogd ook besproken met ouders. Wel vindt in alle kindercentra overleg plaats 
met ouders wanneer pm’ers zich zorgen maken over het kind. Voor twee van de drie 
zorgkinderen blijkt ook overleg met het CB-team plaatsgevonden te hebben. Voor een 
derde kind nog niet. Ook werd de zorg voor dat kind nog niet met ouders besproken. 
Dit bleek te maken te hebben met verdeeldheid binnen het team, waarbij de pm’er die 
verantwoordelijk was voor dit kind zich zelf  minder zorgen maakte. 
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Effect op uitvoeren signaleringsfunctie

Uit de hiervoor samengevatte resultaten blijkt dat de systematische en planmatige 
aanpak aan het eind van de onderzoeksperiode nog niet helemaal is geïmplementeerd. 
Niettemin neemt het aantal pm’ers dat zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een 
kind in de onderzoeksperiode significant af. Het aantal pm’ers dat ook behoefte heeft 
aan ondersteuning voor de begeleiding van deze kinderen neemt af  van zeven naar twee 
pm’ers, maar deze afname is niet significant gebleken. Er zijn geen duidelijk verband 
gevonden met het opleidingsniveau van pm’ers. In maart 2011 meldden pm’ers vooral 
ondersteuning te zoeken in de vorm van informatie over het plaatsen van het gedrag, 
en over de richting voor het veranderen van het gedrag. Bijna de helft van de pm’ers die 
reageerden heeft behoefte aan ondersteuning door externe deskundigen. In november 
2011 wordt alleen geuit dat er behoefte is aan feedback van de logopediste en het CB-
team om tot een gezamenlijke aanpak voor het kind te komen. De pm’ers die in maart 
2010 ondersteuningsbehoeften hebben een vooropleiding op alle vier de niveaus. De 
pm’ers die in maart nog ondersteuningsbehoefte signaleren hebben een opleiding op 
niveau pw3.

Gebruik kindinformatie voor het plannen van het pedagogisch handelen

Informatie die met GOLD werd verzameld werd volgens de helft van de pm’ers gebruikt 
voor de begeleiding van individuele kinderen. Slechts één pedagogisch medewerker 
gebruik die informatie voor het plannen van activiteiten op de groep. In bijna de helft 
van de ontvangen groepsoverzichten en zorgformulieren laten pm’ers zien dat zij in 
staat zijn de met GOLD verkregen informatie te vertalen naar pedagogische accenten 
voor de begeleiding van de kinderen.  Deze documentatie is relatief  vaker gevonden 
bij pm’ers uit KC1 en KC3.  Eén pm’er uit KC3 heeft de informatie uit GOLD zowel 
gebruikt voor de begeleiding van de individuele kinderen, als voor de planning van 
activiteiten op de groep.

6.4 Meningen over de praktische bruikbaarheid van GolD
Met de vraag ‘‘Hoe denken pedagogisch medewerkers zelf  over de bruikbaarheid van GOLD 
voor het pedagogisch handelen?”, zijn de meningen van de pm’ers verkend. Onderzocht 
is hoe de pm’ers denken over de informatie die GOLD biedt voor het pedagogisch 
handelen en over de bruikbaarheid GOLD in de context van het kindercentrum. Voor 
het inventariseren van de meningen van pm’ers is gebruik gemaakt van vier stellingen 
in de vragenlijst van november 2011. De stellingen en de gevonden meningen zijn in 
Tabel 6.17 opgenomen. Eerst worden de antwoorden van de pm’ers op de stellingen 
toegelicht. Daarbij wordt ingegaan op de tijdens het onderzoek door pm’ers geuite 
veronderstelling dat kinderen die maar twee dagdelen op de groep zijn  niet met  GOLD 
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kunnen worden gevolgd. In paragraaf  6.4.1 worden de belangrijkste resultaten voor 
deze onderzoeksvraag samengevat.

 Tabel 6.17 Meningen pm’ers over praktische bruikbaarheid GOLDa

Stelling Helemaal 
oneens

Oneens neutraal Eens Helemaal 
eens

11e. Door het gebruik van GOLD kan ik mijn pedagogisch 
handelen gericht laten aansluiten bij wat het kind 
aan het leren is 

0 0 5 7 2

11g. Met GOLD kan ik informatie en/of zorgen over de 
ontwikkeling van het kind duidelijk en onderbouwd 
aan anderen overdragen. Bijvoorbeeld aan ouders, 
leidinggevenden, leerkrachten en hulpverleners 

0 1 6 6 1

11k. De ontwikkeling van kinderen die maar twee 
dagdelen per week het kindercentrum bezoeken 
kan niet met het observatiesysteem worden gevolgd 
en beoordeeld 

0 6 4 4 0

11l. Ik vind dat de beoogde werkwijze met gOLD niet past 
bij het pedagogisch handelen in de kinderopvang  

1 6 5 2 0

a n=14 van de 17 pm’ers.

De resultaten laten zien dat de pm’ers vooral positief  stonden tegenover de bruikbaarheid 
van de informatie die met GOLD beschikbaar komt voor het pedagogisch handelen 
en de communicatie met anderen. De pm’er die het niet eens is over de praktische 
bruikbaarheid voor de communicatie met ouders mist vooral een interpretatie van de 
beoordeling in GOLD: 

“Want soms scoort een kind lager doordat ‘t kind bijv. zich niet veilig voelt of  omdat ’t bijv. een 
speciale dag of  spannende tijd is, denk bv aan Sinterklaas, geboorte, enz.” (pm1). 

De pm’er komt uit KC1 en heeft een opleiding op niveau pw3. Pm’ers geven de 
bruikbaarheid niet alleen voor zichzelf  aan, maar ook hun mening over de bruikbaarheid 
van informatie voor ouders. Drie pm’ers lichtten toe dat GOLD hen ondersteunde bij 
het bespreken waar het kind in de ontwikkeling zit; wat goed gaat in de ontwikkeling 
van het kind, en waar aandacht aan besteed moest worden. Een vierde pm’er merkte op: 

“Voor ouders is het bespreken in termen van gedrag herkenbaar. Het verbetert de communicatie. 
Gedragingen (zorg om gedrag) zijn op die manier uitwisselbaar. Zien ouders het ook of  juist 
niet?”(pm11). 

Er is bij de analyse geen duidelijke relatie naar voren gekomen tussen de mening over de 
bruikbaarheid en opleiding of  herkomst van de pm’ers.
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De tijd die kinderen op de groep doorbrengen

In paragraaf  6.3.1 kwam naar voren dat het voor het realiseren van een volledige 
beoordeling belangrijk is om voldoende contacttijd te hebben met het kind. Omdat dit 
aandachtspunt tijdens de bezoeken aan kindercentra vaker naar voren kwam is hiervoor 
een stelling opgenomen in de laatste vragenlijst (stelling 11k). De meningen van de 
pm’ers waren verdeeld. In ieder kindercentrum was een pedagogisch medewerker te 
vinden die aangaf  uit ervaring te weten dat het wel mogelijk is om een kind dat maar 
twee dagdelen op het kindercentrum komt te volgen. Een andere pm’er uit KC2 voegde 
aan haar keuze de volgende tekst toe: “Als je goed observeert sta je verbaasd wat je in een korte 
tijd kan waarnemen” (pm4). Collega’s die hier meer moeite mee hadden lichtten toe dat 
het moeilijker wordt om informatie te verzamelen omdat de pm’er er zelf  ook niet 
altijd is, en de kinderen ook wel eens een week afwezig zijn. Daarnaast laten kinderen 
die verlegen zijn volgens een pm’er minder spontaan zien wat zij allemaal al kunnen. 
Dat vraagt meer gericht observeren, en daar blijft voor de pm’er minder tijd voor over 
naarmate een kind minder vaak op de groep verblijft. Een pm’er suggereert dat dit 
kan worden opgelost door vaker informatie van collega’s te gebruiken. Tot slot wijst 
een pm’er er op dat de ene collega er meer moeite mee heeft dan de andere, maar 
dat spreiding van de periode voor het observeren hiervoor een oplossing kan bieden: 
“Doordat het systeem veel eist wordt het moeilijker maar het observeren moet wel lukken verspreid over 
bijv. 4 tot 6 weke” (pm7).
 
Tot slot komt in Tabel 6.17 naar voren dat twee pm’ers uit KC1 menen dat de beoogde 
werkwijze met GOLD niet past bij het pedagogisch handelen in de kinderopvang. 
De ene pm’er licht toe dat het observatiesysteem niet in de kinderopvang past omdat 
het veel werk is en de beoordeling met GOLD mede wordt beïnvloed door de 
groepssamenstelling, de pm’er zelf, de mate waarin het kind zich veilig voelt op de 
groep. De andere pm’er geeft aan het een mooi observatiesysteem te vinden, maar 
gecijferdheid en geletterdheid overbodig te vinden voor de  kinderopvang. 

6.4.1 Samenvatting meningen over de praktische bruikbaarheid
Met behulp van de antwoorden die pm’ers gaven op vier stellingen is de mening van 
pedagogisch medewerkers over de praktische bruikbaarheid van GOLD opgevraagd. 
De meeste pm’ers staan positief  tegenover de praktische bruikbaarheid voor het 
pedagogisch handelen en de communicatie met ouders. Over de bruikbaarheid van 
GOLD voor kinderen die maar twee dagdelen per week in de kinderopvang verblijven 
zijn de meningen verdeeld, maar pm’ers uit alle drie de kindercentra hebben zelf  ervaren 
dat dit wel degelijk mogelijk is. Samenwerking met collega’s en het spreiden van de 
observaties over een langere periode zouden praktische oplossingen kunnen zijn om 
hiermee om te gaan. Twee pm’ers uit KC1 stelden dat de beoogde werkwijze met GOLD 
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niet goed aansluit bij de kinderopvang. Deze houding heeft te maken met het vele werk 
dat het werken met GOLD volgens de pm’er met zich meebracht. Ook het feit dat de 
met GOLD gevonden beoordeling volgens de pm’er niet losgezien kan worden van de 
context waarin dat oordeel tot stand komt, maakt het oordeel met GOLD volgens de 
pm’er minder bruikbaar. Daarnaast ontbreekt bij een pm’er draagvlak voor inhouden 
op het gebied van gecijferdheid en geletterdheid.

6.5 De motivatie om met GolD te werken
Een laatste aandachtsgebied voor het verkennen van het draagvlak bij de pm’ers is 
het onderzoeken van de motivatie om met GOLD te werken. Naarmate pedagogisch 
medewerkers meer het gevoel hebben dat een nieuwe werkwijze hen iets oplevert, zullen 
zij gemakkelijk enthousiast kunnen zijn over de implementatie daarvan. Deze positieve 
emotionele betrokkenheid bij de implementatie van GOLD wordt beïnvloed door de 
meerwaarde die pm’ers door het gebruik van GOLD ervaren (paragraaf  6.5.1), de ervaren 
gebruiksvriendelijkheid (paragraaf  6.5.2), de ervaren gebruiksproblemen (paragraaf  
6.5.3) en de ervaren faciliteiten om met het systeem te leren werken (paragraaf  6.5.4). 
In paragraaf  6.5.5 worden de belangrijkste resultaten uit deze paragraaf  samengevat.

6.5.1 De ervaren meerwaarde van GOLD.
Met vier stellingen is geïnventariseerd in welke mate de pm’ers bereid zijn om met 
GOLD te werken, en welke factoren hierop volgens de pm’ers van invloed zijn. De 
antwoorden zijn weergegeven in Tabel 6.18. 
Wanneer de pm’ers rechtstreeks gevraagd wordt te reageren op de stelling dat zij 
graag met GOLD willen werken, zijn de meningen verdeeld van ‘‘helemaal oneens’’ 
tot ‘‘helemaal eens’’. Uit KC1 willen twee pm’ers niet graag met GOLD werken; uit 
KC2 één pm’er. Twee pm’ers uit KC2 hebben geen keuze willen maken. Eén van deze 
pm’ers licht bij de keuze toe dat het kindercentrum er nu en in de komende jaren mee 
werkt. De pm’er lijkt van mening te zijn dat het eigen antwoord niet relevant is, omdat 
de keuze door het kindercentrum al is gemaakt. De ander koos niet duidelijk tussen 
oneens en neutraal. Deze pedagogisch medewerker voegt bij de keuze toe dat “GOLD 
voor verbetering vatbaar is; dat er te veel moeilijke taal gebruikt wordt in de formuleringen, waar het 
gemakkelijk kan”. Dit aandachtspunt komt nadrukkelijker terug in paragraaf  6.5.3.
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Tabel 6.18 De mate waarin pm’ers positief betrokken zijn bij het gebruik van GOLD

Aantal pm’ersa

Stellingen helemaal 
oneens

oneens neutraal eens helemaal 
eens

11i. Ik wil graag met het observatiesysteem GOLD werkenb 1 2 6 1 2

11c. Met GOLD kan ik het ontwikkelingsniveau en de 
vooruitgang van het kind op de beoogde ontwikkelingslijn 
beter herkennen, beoordelen en onderbouwen dan zonder 
kindvolgsysteema

0 1 3 7 3

11d. Met gOLD kan ik de ontwikkelingsstappen en de 
vooruitgang van het kind op de beoogde ontwikkelingslijn 
beter herkennen, beoordelen en onderbouwen dan met 
behulp van het kindvolgsysteem dat ik hiervoor gebruiktea

1 1 7 4 1

11f. Doordat ik in de afgelopen periode heb gewerkt met 
GOLD kan ik nu beter de kinderen herkennen (identificeren), 
die baat zouden kunnen hebben bij speciale aandacht, of 
hulp (signaleringsfunctie)a

0 3 8 3 0

a n=14; b n=12

De antwoorden op de overige stellingen laten zien dat de motivatie van pm’ers om met 
GOLD te werken vooral te vinden is in de informatie die het observatiesysteem de 
pm’er biedt over het niveau en het verloop van de ontwikkeling (stellingen B en C). De 
toelichting van een pm’er die graag met GOLD werkt illustreert dit: 

“Je gaat uit van wat je ziet (gedrag). GOLD geeft goede mogelijkheden om een kind te volgen. Is er 
vooruitgang of  niet. Heeft het kind speciale aandacht nodig? Zo ja: je vertaalt je zorg gemakkelijk 
naar concreet handelen. Communicatie met ouders/ hulpverleners verloopt gemakkelijker”. 

De pm’ers uitten zich stelliger over de meerwaarde van GOLD wanneer geen gebruik 
van een kindvolgsysteem wordt gemaakt, dan wanneer GOLD het eigen systeem zou 
moeten vervangen. Twee pm’ers meenden dat zij de signaleringstaken ook zonder 
volgsysteem goed konden uitvoeren. Vervolgens zijn de antwoorden op stelling 11d in 
verband gebracht met achtergrondkenmerken van de pm’ers. Geanalyseerd is in welke 
mate herkomst kindercentrum, vooropleiding of  ervaringsjaren van invloed zijn op de 
waardering van GOLD boven het eigen kindvolgsysteem dat voorheen werd gebruikt. 
Met behulp van staafdiagrammen zijn die resultaten in Figuur 6.1 onder elkaar gezet, 
zodat voor de lezer een vergelijkend visueel overzicht ontstaat van de relatie tussen ieder 
van de achtergrondkenmerken van de pm’ers en hun waardering voor GOLD.
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Figuur 6.1 Beïnvloedende factoren mening pm’ers met betrekking tot  meerwaarde GOLD boven het oude 
kindvolgsysteem
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Vooral de pm’ers met de meeste ervaringsjaren verschillen erg van mening 
over de meerwaarde van GOLD boven het oude kindvolgsysteem. Pm’ers met 
minder ervaringsjaren reageren neutraal of  waarderen GOLD beter dan het oude 
kindvolgsysteem voor het volgen van de ontwikkeling. De duidelijkste trend is te zien 
op de factor opleiding. Alleen in de laagste opleidingsgroep zijn pm’ers te vinden die 
GOLD niet als een verbetering ervaren. In Figuur 6.1 is af  te lezen dat twee pm’ers 
meenden dat GOLD geen meerwaarde heeft boven het oude kindvolgsysteem. Zij 
werken in de kinderdagopvang, hebben een opleiding op niveau PW3 en vallen in de 
groep pm’ers met de meeste ervaringsjaren. Één van deze pm’ers geeft aan door de 
dyslexie extra problemen te ervaren met GOLD. Bij de pm’er die heel positief  is over 
de meerwaarde van GOLD vallen ook een aantal factoren samen. De pm’er heeft een 
wo-opleiding, komt uit KC3 en valt ook in de groep met de meeste ervaringsjaren. 
In dit kindercentrum werkt de pm’er met de Cito toetsen voor peuters. Wanneer de 
meningen naar herkomst worden geanalyseerd, dan valt op dat de pm’ers uit KC2 vaak 
een neutrale positie innemen. Het management van KC2 heeft in de beginfase van het 
onderzoek besloten GOLD meteen in de hele organisatie in te voeren, en een paar jaar 
met GOLD te gaan werken. Deze pm’ers hebben bij het beantwoorden van deze vraag 
mogelijk minder dan de andere pm’ers het gevoel gehad dat een positieve of  negatieve 
waardering van GOLD hun situatie zal beïnvloeden.

6.5.2 De ervaren gebruiksvriendelijkheid van GOLD
De ervaren gebruiksvriendelijkheid heeft te maken met de mate waarin het instrument 
zo is ontworpen dat pedagogisch medewerkers er gemakkelijk mee kunnen 
werken. Gebruikskenmerken van het instrument kunnen het draagvlak voor het 
instrument beïnvloeden. In Tabel 6.19 worden de meningen van de pm’ers over de 
gebruiksvriendelijkheid van GOLD gepresenteerd. Het is duidelijk te zien dat meer 
pm’ers op het gebied van de gebruiksvriendelijkheid van GOLD bedenkingen hebben.  

Tabel 6.19   Door pm’ers ervaren gebruiksvriendelijkheida

Aantal pm’ers

Stelling helemaal 
oneens

oneens neutraal eens helemaal 
eens

Het evalueren en beoordelen van vooruitgang in de 
ontwikkeling van kinderen met het observatiesysteem 
GOLD is voor pedagogisch medewerkers een 
gebruiksvriendelijke werkwijze

2 5 4 3 0

a n=14 van de 17

In de toelichtingen was te lezen dat de negatieve ervaringen vooral te maken hebben met 
de extra energie die het kost om gedrag te koppelen aan de formuleringen van de doelen 
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en ontwikkelingsniveaus in het observatiesysteem. In paragraaf  6.6.3 wordt uitgebreider 
bij de ervaren problemen stilgestaan. Zowel pm’ers met een opleiding op hbo-niveau als 
pm’ers op niveau pw3 en pw4 zijn te vinden in de groep pedagogisch medewerkers die 
GOLD niet als gebruiksvriendelijk ervaren. De pm’ers die de procedure met GOLD 
wel gebruiksvriendelijk vonden, hebben een vooropleiding op niveau pw3 en pw4.  In 
de toelichting is te lezen dat één van de pm’ers de procedure wél gebruiksvriendelijk 
vindt, maar niet kiest voor wel of  niet gebruiksvriendelijk. In de toelicht staat te lezen 
dat geen keuze is gemaakt omdat de procedure voor het beoordelen tijd vraagt om zich 
eigen te maken. Deze pm’er heeft een vooropleiding op wo-niveau. Een collega uit KC2 
ervaart dit helemaal anders. Deze pm’er schreef: 

“Heel duidelijk allemaal. Goed in te vullen. Misschien wat extra ruimte voor opmerkingen of  
voorbeelden zou leuk zijn” (pm18).

Deze pm’er heeft een opleiding op niveau pw4, heeft alleen een korte instructie voor 
het werken met GOLD gehad, en heeft in vergelijking met haar collega’s de minste 
werkervaring.

6.5.3 De ervaren problemen.
In deze paragraaf  worden de problemen besproken die door de pedagogisch 
medewerkers via de vragenlijst naar voren zijn gebracht. Het ervaren van problemen 
is met een stelling opgevraagd. De reacties op de stelling en de toelichtingen in de 
vragenlijst van november 2011 zijn met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking bleek 
in de toelichtingen bij het beantwoorden van verschillende vragen en stellingen vaak 
hetzelfde probleem naar voren werd gebracht. De door pm’ers ervaren problemen die 
hier worden besproken zijn daarom niet alleen afkomstig uit rechtstreekse antwoorden, 
maar zijn ook afkomstig uit toelichtingen op de vragen en stellingen die eerder in dit 
hoofdstuk zijn besproken. Vervolgens zijn de door de pm’ers ingevulde formulieren 
voor de inventarisatie van als moeilijk ervaren doelen geanalyseerd, en is de gevonden 
inhoud aan de eerder verzamelde gegevens toegevoegd.  Tabel 6.20 laat zien hoe 
de pm’ers hebben gereageerd op de stelling. In de tekst onder de tabel worden de 
antwoorden kwalitatief  uitgediept.

Tabel 6.20  De mate waarin pm’ers problemen in het werken met GOLD hebben ervarena

Aantal pm’ers

Stelling helemaal 
oneens

oneens neutraal eens helemaal 
eens

Ik ervaar geen problemen wanneer ik werk met gOLD 0 5 5 3 0

a n=13
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Bijna een derde van de pm’ers hebben problemen ervaren in het werken met GOLD. 
Pm’ers die geen problemen hebben ervaren komen uit alle drie de kindercentra en 
hebben een vooropleiding op niveau pw4 en wo. Pm’ers die bij deze vraag duidelijk 
aangeven wél problemen in het werken met GOLD te ervaren zijn allen afkomstig uit 
KC1. Het betreft pm’ers op het niveau pw3, pw4 en hbo. Bij het analyseren van de 
toelichtingen blijkt dat de interpretatie van dit resultaat genuanceerder ligt. 
De helft van de pm’ers, ook pm’ers die stelden geen problemen met GOLD te 
ervaren, gaven in verschillende bewoordingen terug dat het aan de hand van gedrag 
leren beoordelen van de ontwikkelingsniveaus moeite kost. De pm’ers hebben een 
vooropleiding op zowel pw3, pw4, hbo als wo niveau. Twee citaten illustreren dit:

‘‘Ik vind het soms lastig om de doelen en niveaus te interpreteren. Ik heb vaak de aanvullende 
informatie en voorbeelden moeten gebruiken om helderheid te krijgen over wat er bedoeld wordt met 
het desbetreffende doel of  niveau. Daardoor heb ik het soms als lastig ervaren om het (juiste) niveau 
te registreren. Ik vind dat het daardoor veel tijd kost en het niet aantrekkelijk maakt om het er zo 
even tussendoor bij te pakken’’ (pm13). 

De pm’ers die geen problemen met GOLD ervaren, formuleerden dezelfde ervaring op 
een andere wijze: 

‘‘Ik heb veel geleerd door het daadwerkelijk observeren met GOLD. Ik heb ervaren dat het steeds 
beter ging naarmate ik het portfolio vaker invulde. De inhoud van de doelen heb ik me eigen 
gemaakt. Het koppelen van gedrag aan doelen gaat steeds gemakkelijker en sneller’ (pm11). 
‘‘Soms is het wel eens moeilijk om te bepalen hoe ver een kind is maar over het algemeen is de 
vraagstelling vrij duidelijk’’ (pm18). 

Vergelijkbare opmerkingen worden door pm’ers geplaatst bij stellingen waarmee de 
mening over de gebruiksvriendelijkheid  en meerwaarde van GOLD werd opgevraagd.  
Enkele voorbeelden uit citaten die daar werden aangetroffen zijn: “Veel invulwerk”, “Er is 
veel praktische uitleg en voorbeelden nodig”, “Gebruiksonvriendelijk voor mensen met leesproblemen”; 
“Veel bladeren, overleggen, zoeken, veel druk”. 
In de toelichtingen komt naar voren dat pm’ers het belangrijk vinden om de 
ontwikkelingsniveaus van het kind juist te beoordelen. Bij onzekerheid en twijfel wordt 
de gebruikersgids geraadpleegd, waarin per ontwikkelingsniveau gedragsvoorbeelden 
zijn gegeven. Het raadplegen van deze gids kost echter extra tijd. 

Het specificeren van de moeilijke ontwikkelingsniveaus

In de toelichtingen schrijven pm’ers “soms” moeite te hebben met de formuleringen 
van de ontwikkelingsniveaus; tegelijkertijd zouden de formuleringen de oorzaak zijn van 
de extra tijd die nodig is om met dit observatiesysteem te werken. Daarom is in oktober 
2011 na overleggen in de begeleidingsgroep en met een vertegenwoordiging uit KC1 
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en KC2 geïnventariseerd welke doelen de pm’ers precies moeilijk vinden. Pm’ers van 
KC2 hebben individueel gereageerd. Pm’ers van KC1 hebben hun overzicht collectief  
ingediend. 

In het instrument GOLD zijn voor 23 doelen 51 te beoordelen ontwikkelingslijnen 
opgenomen. Hiervan bevinden zich 19 ontwikkelingslijnen in de domeinen voor 
geletterdheid en gecijferdheid. Deze inventarisatie leverde van drie pm’ers uit KC2 
totaal 12 ontwikkelingslijnen op met formuleringen die lastig ervaren worden. Voor 
het domein sociaal-emotioneel gaat het om 3 ontwikkelingslijnen, gericht op welzijn, 
relatie met volwassenen en vriendschappen (1c, 2a en 2d). Voor taal en communicatie 
betreft het één ontwikkelingslijn, gericht op de ontwikkeling van de woordenschat (9a). 
Voor cognitie wordt één ontwikkelingslijn genoemd, gericht op nieuwsgierigheid en 
motivatie (11d). Voor geletterdheid gaat het om vier ontwikkelingslijnen, gericht op 
het leren herkennen en gebruiken van klanken, letters en de functie van schriftelijke 
tekst ( 15a, 15c, 16a, 17b). En bij gecijferdheid gaat het om drie ontwikkelingslijnen, 
die zijn gericht op het leren herkennen en gebruiken van getallen en hoeveelheden 
( 20a, 20b en 20c). Een vierde pedagogisch medewerker gaf  aan dat zij door de 
dyslexie alle doelen moeilijk geformuleerd vindt. Twee pm’ers stuurden het formulier 
teug met de opmerking geen problemen te ervaren. Daarnaast is een gezamenlijke 
opgave van KC1 ontvangen. De pedagogisch medewerkers willen voor 44 van de 
51 ontwikkelingslijnen een aanscherping van een deel van de formuleringen op de 
ontwikkelingsniveaus, ofwel het plaatsen van concrete gedragsvoorbeelden onder de 
geformuleerde ontwikkelingsniveaus. Bij drie ontwikkelingslijnen wordt de opmerking 
geplaatst dat voor het beoordelen van de niveaus kinderen moeten worden ‘’getest’’. 
Het betreft het ontwikkelen van inzicht in ruimtelijke relaties, zoals ‘‘op’’, ‘‘in’’, ‘‘naast’’, 
‘‘voor’’ en ‘‘achter’’ (doel 21a), stappen in de ontwikkeling van het tellen (doel 20a), en 
de stappen in het leren herkennen van letters van het alfabet (doel 16a). Bij vergelijkbare 
doelen (20c, 20b, 21b) wordt deze opmerking echter niet gemaakt. Over formuleringen 
in de ontwikkelingslijnen in het domein ‘‘motoriek’’ en over twee ontwikkelingslijnen 
uit het domein ‘‘taal en communicatie’’, te weten doel 9b (duidelijk praten) en doel 9c 
(grammaticale regels toepassen) werden ook geen opmerkingen gemaakt. 

De gerapporteerde problemen wijzen voorts op moeite die pm’ers hebben met het 
gebruik van vaktermen, zoals “veilige gehechtheid”, en op het niet eens zijn met de 
geformuleerde ontwikkelingsstap (liever “dagen” bij niveau 4 en “maanden” bij niveau 
6). Pedagogisch medewerkers wilden een extra ontwikkelingsstap toegevoegd zien: “pakt 
boek wel op, maar nog ondersteboven”), vroegen om specificering van formuleringen 
als “een paar” , en om het toelichten van de betekenis van de gekleurde leeftijdsbalken 
onderin de pagina’s (in jaren; niet in maanden). Bovendien herkenden pm’ers van KC1 
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gedrag passend bij een aantal doelen gecijferdheid en geletterdheid niet in het gewone 
gedrag van kinderen zoals zij dat in het kindercentrum waarnemen. De pm’ers geven 
aan dat zij specifieke activiteiten bedenken om het door kinderen herkennen van letters 
en cijfers te observeren. Dat werd teveel als “testen” ervaren, en daar hadden de pm’ers 
problemen mee. Om die reden werd in de tweede observatieperiode besloten alleen de 
kinderen vanaf  3 jaar,  nog op deze gebieden te beoordelen. Deze kinderen bezochten 
de peuterplus-groep in een andere ruimte, waar gerichter educatieve activiteiten worden 
aangeboden. Video-opnamen van de onderzoeker die op een ochtend in KC1 zijn 
gemaakt tonen tenminste twee spontane momenten waarin rijke informatie op het gebied 
van gecijferdheid voor meerdere kinderen tegelijkertijd te observeren waren. Het betreft 
een situatie waarin de verjaardag van een kind gevierd werd. Het kind demonstreerde 
spontaan de eigen telvaardigheden aan de stagiaire die fruitbakjes aan het klaarmaken 
was. Bovendien werd buiten “verstoppertje” gespeeld, waarbij tenminste vijf  kinderen 
betrokken waren die op eigen niveau demonstreerden hoe ver zij zijn met het tellen.

6.5.4 Het faciliteren van de implementatie
In het kader van facilitering is gericht informatie opgevraagd die inzicht biedt in de mate 
waarin de factor tijd en de ervaren ondersteuning van invloed zijn op de praktische 
bruikbaarheid. De resultaten op het gebied van tijdsbesteding komen terug in paragraaf  
6.5.4.1. De resultaten op het gebied van de ervaren ondersteuning bij de implementatie 
worden gepresenteerd in paragraaf  6.5.4.2.

6.5.4.1 De factor tijd 

Met behulp van een stelling is geïnventariseerd in welke mate het faciliteren van deze tijd 
van invloed is op de motivatie van de pm’ers om met GOLD te werken. De informatie 
die pm’ers in de vragenlijsten van maart 2011 en november 2011 hebben gegeven over 
de hoeveel tijd zij per kind nodig hadden om de niveaus in het portfolio te registreren 
zijn in SPSS en excel verwerkt en geanalyseerd. 

De benodigde tijd per kind

De tijd die volgens pedagogisch medewerkers door het management beschikbaar is 
gesteld voor het uitvoeren van de registratietaken varieert van “geen tijd beschikbaar 
gesteld” tot 60 minuten per kind. Gemiddeld zou de toegewezen tijd per kind uitkomen 
op circa 20 minuten. De gegevens lijken echter niet erg betrouwbaar te zijn, omdat 
niet alle pm’ers uit hetzelfde kindercentrum deze vraag op dezelfde wijze hebben 
beantwoord. De tijd die pm’ers opgeven is daarom ook gelegd naast informatie die door 
het management aan de onderzoeker is verstrekt. In KC2 wordt onderscheid gemaakt x
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kinderen die al eens zijn geobserveerd werd 15 minuten per dossier per observatieperiode 
toegekend. Voor nieuwe kinderen 30 minuten. 
De registratietijd die pm’ers nodig hadden voor het realiseren van de beoordelingen 
loopt in de opgaven eveneens erg uiteen. In maart 2011 werd als kortste tijd 30 minuten 
per kind aangetroffen voor de beoordeling van zes ontwikkelingsgebieden, inclusief  tijd 
nodig voor het raadplegen van de gebruikersgids. De hoogst genoteerde tijd was 2 1/2 
uur per kind. In november 2011 was de kortste registratietijd per kind 6 minuten; de 
langste tijd 2 uur per kind. De pm’er die in maart nog 2 1/2 uur nodig had, kwam nu uit 
op 35 minuten per kind exclusief  10 minuten voor het raadplegen van de gebruikersgids. 
De genoten vooropleiding kan een rol spelen in de tijd die nodig is voor het beoordelen 
en registreren. Pm’ers met een vooropleiding op pw3 of  pw4 niveau besteden vaker 
meer tijd aan deze taak dan hbo’ers. Tegelijkertijd viel op dat een pm’er op niveau pw3 
die nog niet zo lang geleden was afgestudeerd in vergelijking met collega’s op niveau 
pw3 en pw4 ook minder tijd nodig had.

Om tot een indicatie voor de gemiddelde tijd te komen is de gerapporteerde tijd uit 
de duidelijk te interpreteren rapportages gemiddeld per pm’er. Daarvoor zijn eerst de 
extreme positieve en negatieve uitersten verwijderd. Een gemiddelde gerapporteerde 
tijdsbesteding komt dan in maart uit op naar boven afgerond 60 minuten per kind, 
inclusief  het raadplegen van de gebruikersgids. Hieraan besteedden de pm’ers gemiddeld 
20 minuten per kind. Bij een caseload van vijf  kinderen is de pm’er hier gemiddeld 5 uur 
mee bezig, waarvan bij toekenning van 20 minuten per kind een uur en drie kwartier valt 
binnen werktijd (40% van de benodigde tijd). In november 2011 is de gerapporteerde 
registratietijd gedaald naar iets meer dan de helft van de tijd die in maart 2011 nodig was, 
namelijk 37 minuten per kind. De tijd is inclusief  het raadplegen van de gebruikersgids. 
De tijd die gemiddeld werd besteed aan het raadplegen van de gebruikersgids kwam in 
november ook uit op 20 minuten per kind. Bij een caseload van vijf  kinderen kost deze 
taak de pm’er gemiddeld iets meer dan 3 uur. Uitgaande van 20 minuten per periode 
per kind is hiervoor dan door de organisatie één uur en 20 minuten werktijd toegekend 
(54% van de benodigde tijd).

Tijdbesparing door digitalisering

De pedagogisch medewerkers is gevraagd of  zij denken dat het digitaliseren van GOLD 
hen registratietijd zal besparen. Acht pedagogisch medewerkers denken dat dit zo is; 
zes pedagogisch medewerkers verwachten dat niet. Corrigeren we het gemiddelde door 
van het totaal aantal uren dat nu nodig is de door pm’ers zelf  geschatte besparing af  
te trekken, dan komt de gemiddelde tijd per pm’er uit op 21 minuten per kind per 
evaluatieperiode. 
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Invloed beschikbaar gestelde tijd op motivatie pm’ers

De pm’ers is via een stelling in november 2011 gevraagd naar de mate waarin deze 
tijdsfactor de motivatie om met GOLD te werken beïnvloedt (Tabel 6.21):

Tabel 6.21 Invloed compensatie tijd op motivatie om met GOLD te werken

Aantal pm’ersa

helemaal
oneens

oneens neutraal eens helemaal
eens

Alleen als ik meer tijd krijg voor het registreren en 
beoordelen van de ontwikkeling, wil ik graag met het 
observatiesysteem GOLD werken

0 5 3 4 0

a n=12 van de 17.

Uit de kwantitatieve gegevens is niet een doorslaggevende trend in het voor- of  nadeel 
van compensatie van de tijd te halen op de motivatie om met GOLD te werken. Van 
de 12 pedagogisch medewerkers die een duidelijke keuze maken zijn meer pedagogisch 
medewerkers het duidelijk met de stelling oneens (5), dan eens (4). Wanneer de 
toelichtingen in de analyses worden meegenomen ontstaat een ander beeld. De factor 
‘tijd’ blijkt dan bij zowel de pm’ers die het eens zijn, als de pm’ers die het oneens 
zijn met de stelling een rol te spelen. De pm’er die in de vragenlijst het meest stellig 
reageert op de voordelen voor het werken met GOLD geeft als toelichting dat er wel 
tijd moet worden gegeven om hiermee te werken. De werkzaamheden zouden volgens 
de pm’er moeten worden opgenomen in de taken van de pedagogisch medewerker. 
Deze pm’er heeft deze taken in de onderzoeksperiode helemaal in de eigen vrije tijd 
moeten uitvoeren. Drie pm’ers die het oneens zijn met deze stelling vinden dat het 
observatiesysteem zo gebruiksvriendelijk zou moeten zijn, dat geen extra tijd nodig is. 
Een van de pedagogisch medewerkers waarschuwt voor het mogelijk kostenverhogende 
aspect als er meer tijd nodig is in kindercentra om met dit observatiesysteem te werken. 
Een andere pm’er met hetzelfde opleidingsniveau, maar aanzienlijk minder werkervaring 
voegt aan haar keuze voor “oneens” toe: ”Als je de rust neemt, goed observeert / ontspannen 
observeert, is meer tijd niet nodig” (Pw4). Dit is de enige toelichting waaruit naar voren komt 
dat de motivatie van de pm’er niet beïnvloedt wordt door de administratieve tijd die het 
registratiesysteem van de pm’er vraagt.

6.5.4.2 De factor ondersteuning

De mate waarin pedagogisch medewerkers zich ondersteund voelden bij de 
implementatie van GOLD is met de vragenlijst van november 2011 geïnventariseerd 
met vier vragen. Gevraagd is wat de pm’ers het allerlastigst vonden in het werken met 
GOLD, en welke ondersteuning zij naast de training zelf  gebruikt hebben bij het leren 
werken met GOLD. Gevraagd is ook of  zij voldoende ondersteuning gekregen hebben 
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om praktisch met GOLD te werken, en wat de pm’ers het meest daarbij geholpen heeft. 
Daarnaast zijn de verstrekte toelichtingen op andere vragen en stellingen gebruikt die 
verwezen naar de ervaren ondersteuning.

Wat als aller-lastigst werd ervaren: vijf thema’s

In de vragenlijst van november 2011 werd de volgende open vraag aan de pm’ers 
voorgelegd “Wat vind je het allerlastigst in de beoogde werkwijze met GOLD?”. Hierop hebben 
alle pm’ers een toelichting gegeven. In de antwoorden zijn vijf  thema’s teruggevonden: 
1) het abstracte niveau van de formuleringen in de ontwikkelingsniveaus, 2) de veelheid 
van beoordelingen in een bepaalde periode; 3) de vormgeving; 4) de focus op alleen de 
ontwikkeling en 5) eerdere ervaringen met volgsystemen.

Het thema van de abstractie formuleringen is door tien pm’ers genoemd en komt overeen 
met het in paragraaf  6.3.3 door pm’ers ervaren probleem.  Het betreft pm’ers uit alle drie 
de kindercentra. Het abstracte niveau kan ook leiden tot interpretatieverschillen tussen 
pm’ers. Een pm’er uit KC2 stelt dat de formulering zo duidelijk zou moeten zijn dat die 
interpretatieverschillen zich niet voordoen, en dat er geen voorbeelden nodig zouden 
moeten zijn om dat te voorkomen. De veelheid van beoordelingen die in een bepaalde 
periode moeten worden gerealiseerd wordt door pm’ers als het lastigst naar voren wordt 
gebracht. Ook deze reactie komt uit alle drie de kindercentra. Het derde thema is de 
vormgeving. Een pm’er uit KC2 vindt het observatiesysteem erg omvangrijk, wat het 
gebruiksgemak voor het registreren beperkt. Twee pedagogisch medewerkers uit KC1 
brengen naar voren brachten dat zij de focus op gedrag vanuit ontwikkelingsperspectief  
het lastigst vinden. Het ontwikkelingsprofiel biedt te weinig informatie over de aard, 
het karakter van het kind. Daarmee zou het kind vanuit de scores onvoldoende recht 
gedaan worden. De formulering van Pw2 illustreert dit gevoel het meest volledig: 

‘‘Er is geen ruimte voor ’t karakter, de eigenheid van het kind. Veel zaken gaan ook samen met ’t 
temperament,  karakter van het  kind en de veiligheid die ‘t kind wel/ niet voelt. Soms scoor je lager 
doordat ‘n kind moet wennen of  zich niet veilig voelt. De ontwikkeling kan dan even stil staan 
maar is te verklaren. Daar mis ik de ruimte voor. Welbevinden komt niet aan de orde, (Pw2)’’

Het laatste thema geeft het gevoel van een pm’er weer die geen associatie heeft met 
erg lastige zaken, en dat verklaart vanuit de open houding waarmee in dit project werd 
gestapt: 

‘‘Ik vond het in principe prima te doen! Wat voor mij scheelde was dat ik niet heb gewerkt met het 
oude volgsysteem en dus ook niet kan vergelijken. Dan stap je er ‘‘blanco’’ in en dat was voor mij 
wel prettig.’’ (Pm18).
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Ervaren ondersteuning

Uit Tabel 6.22 blijkt dat de meeste pm’ers in maart 2011 en november 2011 antwoordden 
dat de geboden ondersteuning voldoende was. Dit aantal is in november 2011 ook 
toegenomen ten opzichte van maart 2011. Twee pm’ers die in maart nog ontkennend 
antwoorden, doen dat in november niet meer. Twee anderen hebben de vragenlijst van 
maart 2011 niet ingevuld.

Tabel 6.22  Mate waarin pm’ers zich voldoende ondersteund voelden

Heb je voldoende ondersteuning gehad om praktisch met GolD te kunnen werken?

Aantal pm’ers

Ja nee Onbekend Totaal

Maart 2011 8 3 6 17

November 2011 11 3 3 17

De drie pm’ers die vinden dat er niet voldoende ondersteuning geboden is hebben daar 
verschillende motieven voor. Een pm’er uit KC2 kreeg pas een instructie in de tweede 
evaluatieperiode. De registratie en beoordeling in de eerste evaluatieperiode moest 
zonder training en instructie worden gerealiseerd. De pm’er met dyslexie geeft aan veel 
ondersteuning van collega’s nodig te hebben om met GOLD te kunnen werken. De 
pm’er uit KC1 vraagt in maart om aanpassing van het materiaal: 

‘‘Ik zou de voorbeelden bij de doelen graag in iets overzichtelijks (bijv. een kubus/ klapper etc.) er 
zo bij kunnen pakken zodat ‘t bladeren niet meer nodig is. Dit werkt niet lekker door zo. Telkens 
de datum erbij zetten vind ik ook lastig en ‘t lijkt slordig’’ (Pm2). 

In november verwijst zij naar factoren bij haar zelf: 

‘‘In ‘t begin was het erg zoeken en bladeren. Gaandeweg de pilot werd dit beter door meer op jezelf  
te vertrouwen’’ (Pm2). 

In het kader van ondersteuningsbehoeften is ook nog een nieuwe onvervulde wens 
gevonden. Een pm’er die alleen een instructie heeft gehad schreef: 

‘‘Toch zou ik nog graag eens met iemand willen nagaan of  het allemaal klopt zoals ik het uitleg, 
dus dat ik het ook daadwerkelijk snap’’ (Pm18).

Met de vragenlijst van november 2011 is geïnventariseerd welke vormen van ondersteu-
ning de pm’ers naast de training hebben ervaren. Een pedagogisch medewerker kon 
de vraag met meerdere ondersteuningsvormen beantwoorden.  De pm’ers reageerden 
daarbij op antwoordcategorieën, maar de meeste pm’ers kwamen zelf  ook met aanvul-
lingen. De meeste pm’ers hebben steun van collega’s ervaren (8). Daarnaast verwijzen 
pm’ers naar de steun van de collega die daar door het management intern voor was 
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aangewezen (5). Ook wordt in dat kader het contact genoemd dat pm’ers met de onder-
zoeker hebben gehad (3). Vier pm’ers brengen hier ook de gedragsvoorbeelden uit de 
gebruikersgids naar voren, en één van de pm’ers verwijst naar de schriftelijke uitleg die 
voor de instructie van pm’ers is gemaakt die geen training hebben gevolgd.

In de antwoorden op de vraag: “Wat heeft je het meest geholpen om de ontwikkeling van de kinderen 
met GOLD gericht te leren observeren, volgen en beoordelen? Wat werkt voor jou het best?” zijn vijf  
thema’s te onderscheiden: 1) de organisatie van taken binnen de observatiecyclus; 2) het 
zich eigen maken van de ontwikkelingsdoelen; 3) de ervaren ondersteuning; 4) houding, 
en 5) de schriftelijke instructies. 
De meeste pm’ers reiken thema’s aan die te maken hebben met het praktisch met 
GOLD leren werken. Drie pm’ers beschreven dat het dagelijks gericht observeren, 
en daarbij aantekeningen maken voor hen het best werkte. Deze pm’ers komen uit 
alle drie kindercentra. De pm’ers hebben een opleiding op niveau pw3, hbo en wo. 
Deze hbo’er heeft geen begeleidende rol in het kindercentrum gehad. Een vierde pm’er 
observeert ook dagelijks heel gericht, en ervaart daardoor beter te onthouden wat het 
kind laat zien, zodat dat later kan worden geregistreerd. Bij twee andere pm’ers hebben 
een planning en stappenplan het best gewerkt: “1. observeren. 2. invullen GOLD. 3. waar 
nodig ontwikkelingsmateriaal aanbieden”. Een hbo opgeleide pm’er werkt het prettigst door 
eerst in het portfolio te registreren wat zij van het kind weet, om aanvullend gericht te 
gaan observeren.
Een tweede thema heeft te maken met het zich eigen maken van de ontwikkelingsdoelen. 
Drie pm’ers geven aan dit hen als basis voor het observeren goed heeft geholpen. 
Een pm’er voegt toe hierdoor tijdens eenzelfde observatiemoment meerdere 
ontwikkelingsdoelen heeft leren onderscheiden. 
Een derde thema dat door drie pm’ers werd genoemd is de steun van collega’s en de 
steun van de onderzoeker. Pm’ers kunnen niet alleen helpen bij het interpreteren, maar 
kunnen hun collega’s ook helpen door het overdragen van gedragsvoorbeelden van 
kinderen die hen tijdens spel- en verzorgingsactiviteiten spontaan zijn opgevallen. 
Een vierde thema wordt door één pm’er ingebracht: ‘‘Niet te moeilijk denken over de vragen’’.  
Als vijfde thema verwijzen nog twee pm’ers naar de steun die zij hebben ervaren van de 
schriftelijke instructies zoals de gebruikersgids.

6.5.4.3 Overige door pm’ers gesignaleerde aandachtspunten. 

Bij het analyseren van de toelichtingen uit de vragenlijsten van maart 2011 en november 
2011 kwamen een aantal aandachtspunten naar voren die niet door de onderzoeker 
waren opgevraagd, maar die wel het succes van de implementatie van een nieuwe 
methode kunnen beïnvloeden. Die factoren worden hieronder toegelicht en geordend 
naar thema’s die te maken hebben met de persoon, en met de organisatie.
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Een pm’er rapporteert bij vragen over de resultaten van de training: 
‘‘Iedereen leek bang om het verkeerd te doen. Je wilt ook een kind niet tekort doen’’ (pm4).
Dit aandachtspunt verwijst naar de verwachting die pedagogisch medewerkers hebben 
van de eigen vaardigheden. Het sluit aan bij wat een andere pm’er in paragraaf  6.5.4.2 
zei over het gaande weg toenemen van het zelfvertrouwen.

Factoren die de organisatie betreffen

Pedagogisch medewerkers uit zowel KC1 als KC2 vermeldden dat zij niet altijd goed 
op de hoogte waren van wat er moest gebeuren, of  wanneer de onderzoeker op het 
kindercentrum aanwezig zou zijn. In KC1 was het de pm’ers in het begin niet duidelijk 
dat zij met GOLD zouden gaan werken. Voor het uitvoeren van het psychometrisch 
onderzoek werden kinderen in de kindercentra ook getest. In KC1 hebben pm’ers in de 
eerste evaluatieperiode pas aan het eind van die periode de portfolio’s gekregen om in te 
registeren. De reden was dat de portfolio’s voor beoordeling werden rondgedeeld voor 
beoordeling van de kinderen conform het onderzoeksprotocol. Volgens het protocol 
moest de beoordeling plaatsvinden in de afgesproken periode rondom het afnemen 
van de testen. Pm’ers blijken in die eerste observatieperiode daardoor de registraties 
die in GOLD uitgevoerd moesten worden niet goed te hebben kunnen spreiden. Alles 
moest in volgens deze pm’er in een tijdsbestek van twee weken worden uitgevoerd. Zo 
ontstond extra werkdruk voor de pm’ers.

6.5.5 Samenvatting motivatie om met GolD te werken.
Pm’ers lijken over het algemeen (graag) bereid om met GOLD te werken. De meerwaarde 
van GOLD ervaren pm’ers vooral in de ondersteuning van GOLD bij het volgen en 
beoordelen van de ontwikkeling. De combinatie van veel ervaringsjaren, opleiding pw3 
en dyslexie lijken samen te gaan met een negatieve betrokkenheid met GOLD. Een 
hogere opleiding lijkt samen te gaan met een meer positieve betrokkenheid. Bij alle 
pm’ers komt echter naar voren dat GOLD een systeem is wat je niet zomaar toepast. 
De pm’ers willen de beoordeling graag goed uitvoeren, en het abstractieniveau van 
de ontwikkelingsniveaus maakt het zonder directe beoordelingssteun in het instrument 
lastig om dat snel te doen. Naast training en schriftelijk instructiemateriaal bleken 
pm’ers veel behoefte te hebben aan praktische steun op de werkvloer. Desgevraagd 
noemden pm’ers vijf  succesfactoren. Deze zijn in volgorde van het vaakst genoemd: 1. 
Dagelijks gericht (planmatig) observeren en registreren; 2. je de beoogde doelen eigen 
maken, zodat je met één enkele observatie in meerdere doelen kunt registreren; 3. elkaar 
als collega’s ondersteunen, zowel met interpreteren als voor het delen van observaties; 
4. het raadplegen van de gebruikersgids en 5. “niet te moeilijk doen”.
In de antwoorden op de open vraag wat pm’ers als het meest lastig hebben ervaren 
kwamen vijf  punten naar voren voor die bij de implementatie extra aandacht vragen. 
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De thema’s zijn in de volgorde van het vaakst genoemd: 1. de abstractieniveaus in 
de formuleringen van de ontwikkelingsniveaus; 2. de veelheid van de te observeren 
competenties in combinatie met de tijd die er voor stond; 3. de vormgeving van het 
papieren portfolio is niet geschikt om het tijdens het werk er even bij te pakken voor 
het invullen; 4. inhoudelijk: te eenzijdige nadruk op de beoordeling van de ontwikkeling; 
5. Eerdere ervaring met het registreren in kindvolgsystemen. Uit de analyse van de 
invloed van de benodigde tijd voor het registreren en beoordelen op de  motivatie is de 
facilitering van de registratietijd als aandachtspunt te noemen.
De pm’ers brachten zelf  daarnaast de volgende aandachtspunten naar voren:  
- vooral in het begin van de invoering van GOLD was bij veel pm’ers angst om het 

verkeerd te doen;
- de wijze waarop de registraties in GOLD worden gepland en georganiseerd kan de 

werkdruk negatief  beïnvloeden;
- het goed regelen van de communicatie vóór en tijdens de invoering van GOLD 

zorgt ervoor dat pm’ers beter op de hoogte zijn van wat er op welke manier moet 
gebeuren, en wanneer ondersteuning beschikbaar is.

6.6 Samenvatting en conclusie praktische bruikbaarheid   
  GOLD™
Parallel aan het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD is onderzoek 
uitgevoerd naar de praktische bruikbaarheid van GOLD. Aan de hand van vier 
inhoudelijke thema’s is verkend in welke mate de professionals op de beoogde manier 
met GOLD kunnen en willen werken. In de analyse van de onderzoeksvragen gericht 
op de toerusting op het werken met GOLD en de wijze waarop met GOLD is gewerkt, 
lag het accent op het ‘‘kunnen’’ werken met GOLD (paragraaf  6.2 en 6.3).  Factoren die 
te maken hebben met het ‘‘willen’’ werken met GOLD komen vooral naar voren in de 
resultaten op vragen die zijn gericht op de meningen over de bruikbaarheid en motivatie 
van de pm’ers om zelf  met GOLD te werken (paragraaf  6.4 en 6.5). Uit de door pm’ers 
gegeven toelichtingen op vragen en stellingen bleek echter dat het ‘‘kunnen’’ en ‘‘willen’’ 
niet altijd strikt van elkaar te scheiden zijn.  Voor deze samenvatting zijn de belangrijkste 
resultaten op de subvragen concluderend met elkaar in verband gebracht. 

Pedagogisch medewerkers kunnen met GOLD werken

Uit de resultaten van dit onderzoek in paragraaf  6.2 blijkt dat de meeste pm’ers in de 
training voldoende theoretische kennis en vaardigheden hebben opgedaan om GOLD 
toe te passen. Bovendien blijkt dat de professionals in staat waren om zoals afgesproken 
gedurende drie planningsperioden van drie maanden voor alle ontwikkelingslijnen bijna 
alle ontwikkelingsniveaus van de aan hen toegewezen kinderen te beoordelen en in 
GOLD te registreren (paragraaf  6.3). 
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Registreren en volgen van geletterdheid, gecijferdheid en meertaligheid is niet 
vanzelfsprekend.

De volledigheid van de registraties is in de eerste evaluatieperiode op alle 
ontwikkelingsgebieden hoog. De volledigheid van registraties is beter te realiseren 
naarmate de contacttijd tussen de pm’er en het toegewezen kind per week groter wordt. De 
volledigheid van registraties op de domeinen geletterdheid en gecijferdheid bleef  echter 
na de eerste evaluatieperiode achter bij de ontwikkelingsgebieden sociaal-emotioneel, 
motoriek, taal en communicatie en cognitie. Voor deze twee ontwikkelingsgebieden in 
het beoogde resultaat voor de onderzoeksdoelen dus niet helemaal gehaald. Niet alle 
pm’ers ondersteunen de aandacht die aan deze doelen besteed moet worden. Ook de 
meertaligheid van kinderen wordt niet vanzelfsprekend in kaart gebracht en gevolgd. 

Pm’ers hebben vooral baat bij praktische ondersteuning op de werkvloer.

Bijna alle pm’ers menen dat zij met de training voldoende zijn toegerust om met GOLD 
te werken. In het begin waren pedagogisch medewerkers bang om fouten te maken. Ze 
leerden zich GOLD vooral eigen maken door er praktisch mee aan de slag te gaan. Zij 
hebben daarbij veel baat gehad bij praktische steun op de werkvloer (paragraaf  6.2). 
In de antwoorden zijn geen verschillen gevonden op basis waarvan een relatie met 
de invloed vanuit opleidingsachtergrond kan worden gelegd. Pm’ers die zeggen dat de 
training  onvoldoende was om met GOLD te leren werken hadden een opleiding op 
niveau pw3 of  pw4, hadden de training niet gevolgd of  zeggen problemen te ervaren in 
de toepassing van GOLD door dyslexie.  Bijna alle pedagogisch medewerkers vonden 
het beoordelingssysteem met de abstractie formuleringen wel lastig om onder de knie 
te krijgen. Pm’ers van alle opleidingsniveaus hebben tijd en oefening nodig om met 
GOLD te leren werken. Pedagogisch medewerkers met een hogere opleiding lijken 
de registratie- en beoordelingstaken in vergelijking met hun collega’s met een mbo-
opleiding wel vaker in minder tijd te kunnen realiseren. De ontwikkelingsgebieden 
gecijferdheid en geletterdheid bleken moeilijker te implementeren te zijn dan de 
andere domeinen. De ontwikkelingsgebieden gecijferdheid en geletterdheid zijn tijdens 
de training niet behandeld. Niettemin is tijdens de eerste evaluatieperiode ook voor 
deze ontwikkelingsgebieden de volledigheid hoog. Bij pm’ers uit KC2 ontbraken de 
huiswerkopdrachten voor deze ontwikkelingsgebieden, maar de gerapporteerde 
bezwaren bij het observeren van deze twee gebieden komen vooral uit KC1. Dit 
suggereert dat de factor “kunnen werken” niet de enige factor is die de implementatie 
op deze ontwikkelingsgebieden bevordert. De pm’ers lichtten zelf  toe dat het om 
inhouden gaat die minder met het werkterrein van de kinderopvang worden geassocieerd 
(paragraaf  6.4), en die daardoor minder gemakkelijk in het spontane gedrag van kinderen 
in de groep herkend worden. Bijvoorbeeld omdat de inhouden geassocieerd worden 
met ‘schoolse leertaken’, die niet thuis horen in een curriculum van de kinderopvang 
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(paragraaf  6.5.5). Alleen in KC1 is in de tweede observatieperiode besloten kinderen 
jonger dan 3 jaar op deze ontwikkelingsgebieden niet meer te volgen.

De systematische en planmatige aanpak vraagt bij implementatie extra aandacht.

Op basis van de analyses van de vragenlijsten, groepsoverzichten en zorgformulieren 
kan niet worden vastgesteld dat de in bijlage 1 beschreven systematische en planmatige 
aanpak wordt toegepast. De teruggevonden werkwijze voor het uitvoeren van de 
stappen in de observatiecyclus wordt hier kort samengevat. De meeste pm’ers zeggen 
zelf  dat zij niet met een eigen planning voor het observeren hebben gewerkt (paragraaf  
6.3.2). De analyse van de beschrijvingen van pm’ers levert drie verschillende werkstijlen 
op. Slechts drie pm’ers rapporteerden consequent een aanpak die aansluit bij de 
beoogde werkwijze. Zij observeerden regelmatig, hielden daar aantekeningen van bij en 
gebruikten die aantekeningen tijdens de evaluatiemomenten om het ontwikkelingsniveau 
in GOLD te registreren en beoordelen. Andere pm’ers beoordeelden en registreerden 
het ontwikkelingsniveau ook tussentijds in GOLD. De pm’ers in deze groep hebben 
een meer dan gemiddelde werkervaring. Een derde groep liet zich bij het vaststellen 
van het ontwikkelingsniveau aan het eind van de evaluatieperiode - naast het gebruik 
van vanuit observatie beschikbare en gericht verzamelde informatie - ook wel leiden 
door wat zij van het kind dachten te weten. Er is geen duidelijk verband gevonden 
tussen werkstijl en vooropleiding. De vierde stap in de observatiecyclus is het evalueren, 
communiceren en plannen. Minder dan de helft van de pm’ers  rapporteerde informatie 
uit GOLD daadwerkelijk gebruikt te hebben voor de begeleiding van de kinderen in 
de periode daarna. Het teamoverleg werd vooral gebruikt voor collegiaal overleg over 
de begeleiding van individuele kinderen waar vragen over zijn. Een aantal pm’ers van 
KC1 lichtten toe daarvoor niet specifiek gebruik gemaakt te hebben van GOLD, maar 
vooral afgaan op het eigen oordeel over opvallend gedrag. Voor de helft van de pm’ers 
lieten registraties in de eigen groepsoverzichten van mentorkinderen een koppeling zien 
tussen de beoordeling van de ontwikkeling en de op basis daarvan gekozen pedagogische 
accenten voor de begeleiding. De meeste pm’ers die dit zichtbaar maakten kwamen uit 
KC1 en KC3. 

De signaleringsfunctie is vooral gericht op individuele kinderen en vraagt supervisie 

De gezamenlijke evaluatie van de pedagogische kwaliteit met collega’s, en het delen 
van informatie met ouders en externe vakdisciplines wordt de signaleringsfunctie 
genoemd. Het uitvoeren van taken in het kader van de signaleringsfunctie sluit logisch 
aan bij de evaluatiestap in het systematisch werken, en is daarom gekoppeld aan de 
vierde stap van de observatiecyclus (paragraaf  6.3.2.3). De signaleringsfunctie binnen 
GROEI veronderstelt dat niet alleen met collega’s over de pedagogische aanpak wordt 
gecommuniceerd, maar ook met ouders, en zo nodig met professionals uit andere 
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vakdisciplines. In de communicatie met ouders en hulpverleners ligt het accent wel 
op de ontwikkeling van individuele kinderen. In KC1 en KC3 werden volgens de 
pm’ers op vaste momenten oudergesprekken georganiseerd, waarin ook de met GOLD 
verzamelde ontwikkelingsinformatie met ouders is gedeeld. In KC2 zouden deze vaste 
oudergesprekken nog worden ingevoerd. Pm’ers uit alle kindercentra overleggen met 
ouders wanneer zij zich zorgen maken over een kind. Uit de analyses blijkt dat in de 
gemelde situaties meestal ook overleg geweest is met een functionaris van het CB-team. 
In een situatie waarin teamleden van mening verschilden over de noodzaak om deze 
zorg al met ouders en het  CB-team te gaan delen, werd de zorg ook nog niet met ouders 
gedeeld. Na interventie door de onderzoeker werd alsnog binnen het team een traject 
voor het kind afgesproken.

De beoordelings- en handelingsvaardigheden lijken versterkt te worden door GOLD

Aan het eind van de onderzoeksperiode is onderzocht of  er veranderingen zijn 
opgetreden in het uitvoeren van de signaleringsfunctie (paragraaf  6.3.2.3). Het aantal 
pm’ers dat zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind neemt in deze periode 
significant af  van elf  naar drie kinderen (Z=-2,12; p=0,03). Het aantal pm’ers dat 
behoefte heeft aan ondersteuning voor de begeleiding van deze kinderen neemt in 
dezelfde periode af  van zeven naar twee pm’ers, maar deze afname is niet significant 
(Z=-1,342; p=0,18). De aard van de gerapporteerde ondersteuningsvragen is ook 
veranderd. In maart 2010 schrijven pm’ers behoefte te hebben aan informatie over het 
plaatsen van het gedrag, over de richting voor het veranderen van het gedrag en aan 
ondersteuning door externe deskundigen. In november 2011 wordt alleen geuit dat er 
behoefte is aan terugkoppeling van externe vakdisciplines om tot een integrale aanpak 
voor het kind te komen. Er werd geen duidelijke relatie gevonden tussen het signaleren 
van zorg en ondersteuningsbehoefte enerzijds, en vooropleiding anderzijds.

De meeste  pm’ers zijn positief over de praktische bruikbaarheid van GOLD

De praktische bruikbaarheid van een instrument wordt bepaald door de informatie 
die het instrument voor het handelen geeft. Bijna alle pm’ers stellen dat zij door het 
gebruik van GOLD het pedagogisch handelen gericht kunnen laten aansluiten bij wat 
het kind aan het leren is, en in staat zijn om met GOLD informatie en/of  zorgen over 
de ontwikkeling van het kind duidelijk en onderbouwd een anderen over te dragen 
(paragraaf  6.4). Iets minder dan de helft van de pm’ers hebben GOLD ook gebruikt in 
de communicatie met collega’s, maar ook in deze situaties ging het om kinderen waar 
vragen of  zorgen over zijn. Alleen pm’ers uit KC2 hebben informatie uit GOLD niet 
gebruikt in communicatie met de ouders, omdat er nog geen structurele oudergesprekken 
waren ingevoerd. Kanttekeningen bij de bruikbaarheid van de beoogde werkwijze met 
GOLD worden door pm’ers uit kinderdagverblijven vaker gezet voor het volgen van 
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de ontwikkeling bij kinderen die maar twee dagdelen per week in het kindercentrum 
verblijven. Collega’s rapporteren dat zij hebben ervaren dat dit wel mogelijk is, en 
suggereren in deze situaties samen te werken met collega’s en de observaties over een 
langere periode te spreiden. Twee pm’ers uit KC1 stelden dat de beoogde werkwijze 
met GOLD niet goed aansluit bij de kinderopvang. Als reden werd gegeven dat het 
veel werk is, dat het gedrag van het kind ook beïnvloed wordt door de omgeving, dat 
geletterdheid en gecijferdheid niet past bij kinderopvang, en dat de focus van GOLD erg 
ontwikkelingsgericht is, waardoor met het instrument te weinig informatie beschikbaar 
komt over de aard en het karakter van het kind (paragrafen 6.4 en 6.5).

Niet alle pm’ers willen met GOLD (blijven) werken

Een positieve houding ten opzichte van de bruikbaarheid van GOLD betekent niet 
dat pm’ers gemotiveerd zijn om hun vorige kindvolgsysteem daarvoor in te ruilen 
(paragraaf  6.5). Een minderheid van drie pm’ers afkomstig uit KC1 en KC2 kiest 
duidelijk voor de stellingname dat zij niet graag met GOLD werken (Tabel 6.18; 
paragraaf  6.5.1). De motivatie om wel met GOLD te werken lijkt vooral te maken te 
hebben met de informatie die GOLD de pm’ers biedt over het niveau en het verloop 
van de ontwikkeling. De twee pm’ers die GOLD niet als een verbetering ervaren ten 
opzichte van het vorige kindvolgsysteem hebben een vooropleiding op niveau pw3 en 
behoren tot de categorie pm’ers met de meeste ervaringsjaren. 

Veel pm’ers willen graag een meer gebruiksvriendelijke versie

Factoren die de motivatie om met GOLD te werken negatief  beïnvloeden waren terug 
te vinden in de bezwaren en problemen die de pedagogisch medewerkers over de 
gehanteerde werkwijze hebben gemeld. GOLD wordt door de abstracte formuleringen 
van de ontwikkelingsniveaus door veel pm’ers als minder gebruiksvriendelijk ervaren. 
De invoering van GOLD lijkt hierdoor vooral in het begin een intensief  leerproces 
te zijn, waarin pm’ers een langere periode nodig hebben om kinderen met GOLD 
te leren beoordelen, en deze taken met zelfvertrouwen uit te voeren. Een hoger 
opleidingsniveau kan daarbij ondersteunend zijn, maar is geen garantie voor een sneller 
leerproces. Er is geen verband gevonden tussen de ervaren gebruiksvriendelijkheid 
van GOLD en opleiding. Andere factoren die de motivatie negatief  hebben beïnvloed 
waren: de hoeveelheid beoordelingen die in korte tijd moesten worden gerealiseerd,  
en de papieren vormgeving van GOLD. Pedagogisch medewerkers gaven zelf  een 
aantal verbetersuggesties op basis waarvan de beoordelingsprocedure in het instrument 
gemakkelijker toepasbaar zou worden, en de training beter zou kunnen aansluiten bij 
deze bezwaren.
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Door pm’ers ingebrachte succesfactoren voor de implementatie

In de toelichtingen op vragen en stellingen zijn door de pm’ers zelf  een aantal 
succesfactoren naar voren gebracht die het leren werken met GOLD ondersteunen 
(paragraaf  6.5.4.2). Genoemd zijn de (1) werkstijl: gebruik maken van een planning 
voor het observeren, dagelijks gericht observeren, en aantekeningen maken; (2) het 
zich bewust aanleren, eigen maken van de ontwikkelingsdoelen; (3) de beschikbaarheid 
van steun van collega’s, zowel bij het leren interpreteren van gedrag, als het delen van 
informatie over wat de kinderen aan gedrag laten zien; (4) een heldere instructie en (5) 
‘Niet te moeilijk denken over de vragen’. 
Daarnaast dragen pm’ers factoren uit de organisatie aan die van invloed waren op de 
implementatie (paragraaf  6.5.4.3). Pm’ers hebben behoefte aan duidelijke communicatie 
over wat er van de pm’ers verwacht wordt, over de gang van zaken tijdens het 
invoeringstraject, en het gedurende de hele observatieperiode beschikbaar stellen van 
GOLD, zodat het werk kan worden gespreid. 

De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat GOLD volgens de pedagogisch medewerkers 
praktisch  bruikbaar  is voor de doelen waarvoor GOLD is ontwikkeld. Daarnaast biedt 
dit hoofdstuk aangrijpingspunten voor beslissingen over de implementatie van GOLD 
binnen GROEI. Om GOLD daadwerkelijk in GROEI te kunnen gebruiken is het 
vooral van belang om informatie te verzamelen over de psychometrische kwaliteit van 
GOLD. Met behulp van die resultaten kan worden ingeschat wat de kwaliteit is van de 
met behulp van GOLD door pedagogisch medewerkers gerealiseerde beoordeling. 
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7
DE PSYCHOMETRISCHE KWALITEIT VAN GOLD™-NL 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat is uitgevoerd 
naar de interne consistentie, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de concurrente 
validiteit en de constructvaliditeit van GOLD. Een belangrijk doel van GOLD is 
het geven van informatie over de mate waarin de ontwikkeling naar wens verloopt, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de beoordeling van pm’ers over het niveau waarop 
kinderen functioneren, en de vooruitgang die de kinderen in de tijd op de beoogde 
ontwikkelingslijn laten zien. Een andere meetpretentie is het vroegtijdig onderkennen 
en signaleren van kinderen die baat hebben bij aanvullende screening of  verdiepende 
diagnostiek. De psychometrische eigenschappen van het instrument moeten voldoende 
zijn, zodat de pm’ers tot voldoende betrouwbare en valide uitspraken kunnen komen. 
 In de onderzoeksperiode zijn ten minste 86 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar op 
een van de evaluatiemomenten met het observatiesysteem GOLD door de pedagogisch 
medewerkers geobserveerd en beoordeeld. Bij de eerste dataverzameling bij de drie 
kindercentra waren 76 kinderen uit 4 groepen in het onderzoek betrokken. Het 
betreft 40 meisjes en 36 jongens met een gemiddelde leeftijd van 25 maanden. Het 
jongste kind was 5 maanden, het oudste 45 maanden (SD = 11.295). Bij de derde en 
laatste meting participeerden 72 kinderen uit 5 groepen. KC2 volgt bij de start van de 
onderzoeksperiode alle kinderen uit twee groepen; bij het laatste evaluatiemoment is 
een nieuwe groep op een nieuwe locatie gestart. Deze kinderen worden ook met het 
observatiesysteem GOLD gevolgd. In de loop van deze periode hebben kinderen van 
4 jaar of  ouder de kinderopvang verlaten, en zijn nieuwe kinderen ingestroomd. Voor 
al deze kinderen is GOLD ten minste eenmalig door de pedagogisch medewerkers 
ingevuld, voor de meeste kinderen drie maal. In het onderzoek participeren alleen de 
kinderen waarvoor toestemming van ouders is verkregen. Het daadwerkelijke aantal 
geobserveerde kinderen ligt bij KC2 hoger, omdat KC2 het systeem in de hele organisatie 
heeft ingevoerd. GOLD werd in dat kindercentrum voor alle daar geplaatste kinderen 
gebruikt. 

De leeftijd van de kinderen, het geslacht van de kinderen en het opleidingsniveau 
van ouders uit de eerste steekproef  zijn vergeleken met dezelfde gegevens van de 
Nederlandse bevolking (Centraal Bureau voor Statistiek, 2011a; 2011b). De leeftijd en 
het geslacht van de kinderen wijkt niet significant af  van de leeftijd en het geslacht 
van kinderen in de Nederlandse bevolking (leeftijd: p = .10; geslacht:  p = .49). Wel is 
het aantal kinderen in de leeftijdsgroep 25 tot en met 36 maanden duidelijk groter dan 
in de drie andere leeftijdscategorieën. Het opleidingsniveau van de vaders wijkt niet 
significant af  van het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking, maar neigt wel 
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naar een oververtegenwoordiging van middel- en hoogopgeleide vaders (p = .11). Het 
opleidingsniveau van moeders wijkt wel significant af  van het opleidingsniveau van de 
Nederlandse bevolking. In de populatie van dit onderzoek zijn de moeders met een 
hoog opleidingsniveau oververtegenwoordigd ten opzichte van de moeders met een 
laag opleidingsniveau (p = .00). 

De onderzoeksvraag van het onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid is:  
In welke mate is het observatiesysteem GOLDTM betrouwbaar en valide? 

In paragraaf  7.1 worden de resultaten voor de betrouwbaarheid beschreven voor het 
onderzoek naar de interne consistentie (7.1.1) en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
(7.1.2) van pedagogisch medewerkers en ROC studenten. In paragraaf  7.2 volgen de 
resultaten voor het onderzoek naar de validiteit van GOLD™-NL. Besproken worden 
de concurrente validiteit (7.2.1) en de constructvaliditeit (7.2.2).

7.1 Resultaten betrouwbaarheid GolD
In dit onderzoek zijn de interne consistentie en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
van GOLD onderzocht. Voor het onderzoek naar de betrouwbaarheid zijn 4 subvragen 
geformuleerd:

2.1 In welke mate is GOLDTM intern consistent? 

2.2.1 Is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van GOLDTM voor pedagogisch medewerkers 
voldoende?

2.2.2 Neemt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid toe naarmate de pedagogisch medewerkers meer 
ervaring hebben met GOLDTM?

2.2.3 Is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van GOLDTM voor ROC studenten voldoende?

De resultaten van de eerste vraag worden besproken in paragraaf  7.1.1. De 
resultaten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (subvragen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3) 
komen in paragraaf  7.1.2 aan de orde. Een samenvatting van de resultaten voor de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is opgenomen in subparagraaf  7.1.2.1. 

7.1.1 Interne consistentie
Om de mate van interne consistentie van GOLDTM te kunnen bepalen is gebruik 
gemaakt van ruwe scores van de eerste gegevensverzameling met GOLD (GOLD1) 
voor 76 kinderen uit KC1, KC2 en KC3. De gegevens zijn op twee verschillende 
momenten verzameld. Voor de meting eind november (KC3) is gebruik gemaakt van 
de gegevens die de pedagogisch medewerker genoteerd heeft vanaf  de zomervakantie 
tot medio november 2010. Voor de meting in februari (KC1 en KC2) is gebruik 
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gemaakt van de gegevens die genoteerd zijn in de periode van medio november 
2010 tot medio februari 2011. Per kind is de lijst door één pedagogisch medewerker 
ingevuld. De lijsten zijn door de pm’ers ingevuld in een periode van drie maanden. De 
observatieperiode werd afgesloten met een formeel beoordelingsmoment, waarop alle 
niveaus door de pm’er moesten worden gecontroleerd, en definitief  worden gemaakt. 
Deze registratiegegevens zijn voor het bepalen van de psychometrische kwaliteit van 
GOLD gebruikt. De gevonden waarden voor Cronbach’s alfa voor het onderzoek naar 
de interne consistentie zijn in Tabel 7.1 zijn vermeld.

Tabel 7.1  Resultaten analyses interne consistentie

Ontwikkelingsgebied n Valide n Cronbach’s alfa

Sociaal-emotioneel 76 74 .971

Motoriek 76 75 .970

Taal en communicatie 76 71 .986

Cognitieve ontwikkeling 76 71 .985

Ontluikende en beginnende geletterdheid 76 63 .954

Ontluikende en beginnende gecijferdheid 76 61 .956

De laagste waarde bedraagt .954. Een waarde boven de .70 wordt voor het volgen van 
de vooruitgang met GOLD geclassificeerd als voldoende intern consistent. Wanneer 
op basis van GOLD belangrijke beslissingen worden genomen zijn waarden boven de 
.90 nodig (zie paragraaf  3.4.5.1). Alle waardes van Cronbach’s alfa liggen boven de .90. 

7.1.2 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB)
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van GOLD is zowel bij pm’ers als bij studenten 
onderzocht. Daarvoor zijn drie subvragen geformuleerd:

2.2.1 Is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van GOLD voor pedagogisch medewerkers voldoende?

2.2.2 Neemt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid toe naarmate de pedagogisch   medewerkers meer 
ervaring hebben met GOLD?

2.2.3 Is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van GOLDTM voor ROC studenten voldoende?

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) voor de pedagogisch medewerkers wordt 
besproken in subparagraaf  7.1.2.1. Een samenvatting van deze resultaten is opgenomen 
in paragraaf  7.1.2.2. De resultaten voor interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de ROC 
studenten zijn opgenomen in paragraaf  7.1.2.3.
 In bijlage 2 is de training beschreven die de pm’ers hebben gevolgd om met GOLD 
te leren werken. De registratiegegevens uit deze training zijn gebruikt voor het bepalen 
van de IBB van de pedagogisch medewerkers. Zoals in paragraaf  3.4.4 is besproken 
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hebben de pedagogisch medewerkers vier domeinen van GOLD op twee momenten 
ingevuld aan de hand van een video opname van één kind. Tussen de derde en vierde 
trainingsbijeenkomst bleek dat in de derde training niet alle items van het sociaal 
emotionele domein voorgelegd waren aan de pedagogisch medewerkers. Deze zijn 
tijdens de vierde training alsnog gescoord. Aan het eind van de onderzoeksperiode is 
vergeefs geprobeerd om de metingen uit de training met enkele pm’ers  te herhalen, 
om te verkennen in welke mate de ervaringen die pm’ers hebben opgedaan de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid beïnvloeden. De pm’ers zijn via het management 
en persoonlijk per e-mail en telefoon benaderd. Ondanks een aangeboden vergoeding 
lukte het niet om twee pm’ers uit elk van de opleidingsniveaus pw3 en pw4  voor dit 
onderzoek te werven.
Het bepalen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is gedaan door de ruwe scores 
op de items van GOLD met elkaar te vergelijken (subvraag 2.2.1). Deze berekening 
is uitgevoerd voor beide meetmomenten, waarna de meetmomenten met elkaar zijn 
vergeleken (subvraag 2.2.2). Van de ROC studenten is slechts één meetmoment 
beschikbaar. Ook voor hen is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bepaald voor de 
ruwe scores per item en voor de gemiddelde itemscores (subvraag 2.2.3). 

7.1.2.1 Resultaten IBB pedagogisch medewerkers (subvraag 2.2.1)

Onderstaande Tabellen 7.2 -7.9  bevatten de resultaten van de analyses voor de ruwe 
scores van de items van de ontwikkelingsgebieden van GOLD voor het bepalen van 
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op observatiemoment 1 (T1) en 2 (T2). Per 
ontwikkelingsgebied zal een korte toelichting op de tabellen gegeven worden, waarna 
in paragraaf  7.1.3 een samenvatting wordt gegeven. Tabel 7.10 biedt een samenvattend 
overzicht van deze resultaten uit de vergelijking van de resultaten van IBB1 en IBB2. 
Eerst volgen nu de resultaten voor de eerste meting van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Tabel 7.2  T1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores sociaal-emotioneel

Items 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2da 3a 3b

N Valid 10 8 2 8 9 10 0 8 10

Missing 1 3 9 3 2  1 11 3 1

Modus 4 2 3 4b 2  2 - 0b 4

N Modus 8 
(80%)

5 
(62.5%)

2
(100%)

3 
(37.5%)

3 
(33.3%)

 7
 (70%)

- 3 
(37.5%)

6
(60%)

N Modus ±1 9 
(90%)

5 
(62.5%)

2 
(100%)

4
(50%)

6 
(66.6%)

 10    
(100%)

- 6
(75%)

10 
(100%)

Range 3 4 0 6 4 1 - 4 2

2da geen valide waardes, waardoor modus en range niet berekend kunnen worden. 
4b / 0b Twee modi, laagste modus wordt weergegeven.
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De verwachting is dat op het tweede meetmoment (T2) voor de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid (IBB2) een hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zal worden 
gevonden, aangezien de pedagogisch medewerkers op dat moment meer ervaring 
hebben met het scoren van de lijst. Om aan deze verwachting te voldoen zal op IBB2 
de modus en modus plus of  min één score (±1) in meer gevallen dan op het eerste 
meetmoment voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB1) gescoord moeten 
worden en de range op IBB2 moeten afnemen. De resultaten zullen hieronder per 
ontwikkelingsgebied worden gepresenteerd. 

Tabel 7.3 T2 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores sociaal-emotioneel

Items 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 3a 3b

N Valid 13 10 10 10 11 12 6 4 6

Missing 0 3 3 3 2 1 7 9 7

Modus 4 4 4a 4 2a 2 1b 4 4

N Modus 11
(84.6%)

6 
(60%)

3 
(30%)

8 
(80%)

4
(36.4%)

5 
(41.7%)

2 
(33.3%)

3 
(75%)

5 
(83.3%)

N Modus ±1 13 
(100%)

7 
(70%)

5 
(50%)

8 
(80%)

5 
(45.5%)

6 
(50%)

4 
(66.6%)

3
(75%)

6
(100%)

Range 1 4 5 6 6 4 3 4 1

4a 2a Meerdere modi, laagste wordt weergegeven. 
1b Drie modi, laagste wordt weergegeven.

Zowel op IBB1 als op IBB2 wordt de modus per item sociaal-emotioneel gemiddeld 
door meer dan 50% van de pm’ers gescoord. Items waarop niet meer dan 50% 
overeenstemming wordt gehaald zijn op T1: 2a, 2b en 3a. Wanneer IBB2 vergeleken 
wordt met IBB1 neemt het aantal keren dat de modus en de modus ±1 gemiddeld is 
gescoord af, de gemiddelde range van de scores neemt bovendien toe. Op IBB2 wordt 
op de items 1c, 2b, 2c en 2d niet meer dan 50% overeenstemming in de modus gehaald. 
Zowel op IBB1 als IBB2 zijn items gevonden waarin de observaties van pm’ers leidden 
tot scores in meerdere modi. Bij IBB1 is dit het geval voor twee items, bij IBB2 voor 
drie items. In item 2d waren zelfs drie modi te vinden.
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De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor motoriek:

Tabel 7.4 T1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores motoriek

Items 4 5 6 7a 7ba

N Valid 10 9 10 10 0

Missing 1 2 1 1 11

Modus 4b 6 4b 4b -

N Modus 4 (40%) 6 (66.7%) 3 (30%) 4 (40%) -

N Modus ± 1 5 (50%) 8 (88.9%) 6 (60%) 6 (60%) -

Range 4 3 6 2 -

7ba geen valide waardes, waardoor modus en range niet berekend kunnen worden. 
4b Twee modi, laagste modus wordt weergegeven.

Tabel 7.5 T2 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores motoriek

Items 4 5 6 7a 7bc

N Valid 11 12 12 12 1

Missing 2 1 1 1 12

Modus 6 6 5 6 1

N Modus 5 (45.5%) 4 (33.3%) 5 (41.7%) 5 (41.7%) 1 (100%)

N Modus ± 1 5 (45.5%) 7 (58.3%) 12 (100%) 7 (58.4%) -

Range 6 6 2 4 0

7bc Slechts één valide waarde, niet meegenomen in vergelijkingen.

Op IBB1 wordt de modus per item motoriek gemiddeld in zowel IBB1 als IBB2 in 
minder dan 50% van de beoordelingen gescoord (Tabellen 7.4 en 7.5). Wanneer IBB2 
vergeleken wordt met IBB1 neemt het aantal beoordelingen dat in de modus is gescoord 
af, het aantal beoordelingen in de modus ±1 neemt toe, en ook de gemiddelde range 
van de scores neemt toe. Op IBB1 zijn drie items met meerdere modi gevonden (4 en 
6); op IBB2 zijn geen items met meerdere modi gevonden. Zowel op T1 als op T2 valt 
doel 7b negatief  op door het ontbreken van valide waarden. 
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De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor taal en communicatie: 

Tabel 7.6 T1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores taal en communicatie

Items 8a 8b 9a 9b 9c 9d 10a 10b

N Valid 13 9 13 13 13 11 13 12

Missing 0 4 0 0 0 2 0 1

Modus 6 4a 6 6 4a 4 4 4

N Modus 9
(69.2%)

3
(33.3%)

7
(53.8%)

11
(84.6%)

4
(30.8%)

5
(45.5%)

7
(53.8%)

4
(33.3%)

N Modus ± 1 9 
(69.2%)

4
(44.4%)

8
(61.5%)

13
(100%)

9
(69.3%)

8
(72.8%)

8
(61.5%)

8
(66.7%)

Range 6 4 2 1 4 4 5 4

4a Meerdere modi, laagste modus wordt weergegeven.

Zowel op IBB1 als op IBB2 wordt de modus per item taal en communicatie gemiddeld 
in meer dan 50% van de gevallen gescoord. Wanneer IBB2 vergeleken wordt met IBB1 
neemt het aantal items waar meer dan 50% van de beoordelingen door de pm’ers in de 
modus en de modus ±1 is gescoord (licht) toe. Ook de gemiddelde range van de scores 
neemt toe. Op IBB1 zijn twee items met meerdere modi, op IBB2 is één item met 
meerdere modi. Tot slot volgen in Tabel 7.8 de resultaten voor cognitie.

Tabel 7.7  T2 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores taal en communicatie

Items 8a 8b 9a 9b 9c 9d 10a 10b

N Valid 11 11 11 11 11 11 11 10

Missing 0 0 0 0 0 0 0 1

Modus 6 4 4 6 4 4 2a 4

N Modus 8 
(72.7%)

9 
(81.8%)

6 
(54.5%)

9 
(81.8%)

4 
(36.4%)

4 
(36.4%)

3 
(27.3%)

6 
(54.5%)

N Modus ± 1 10 
(90.9%)

10 
(90.9%)

6 
(54.5%)

10 
(90.9%)

7 
(63.7%)

6 
(54.6%)

4 
(36.4%)

7 
(63.6%)

Range 3 3 3 3 3 5 6 5

2a Meerdere modi, laagste modus wordt weergegeven.

Zowel op IBB1 als op IBB2 voor cognitie wordt de modus gemiddeld per item in meer 
dan 50% van de gevallen gescoord. Wanneer IBB2 vergeleken wordt met IBB1 neemt 
het aantal pm’ers dat in de modus en de modus ±1 scoorde toe. De gemiddelde range 
van de scores neemt af. Op IBB1 zijn drie items met meerdere modi, op IBB2 niet. Op 
IBB1 is item 11e maar 2 keer gescoord; bij IBB2 is item 14b maar twee keer gescoord. 



Hoofdstuk 7

188

Tabel 7.8 T1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores cognitie

Items 11a 11b 11c 11d 11e 12a 12b 13a 14ac 14b

N Valid 11 5 4 8 2 10 8 0 1 3

Missing 0 6 7 3 9 1 3 11 10 8

Modus 4 2b 2 2 4b 4b 4 - 2 2

N Modus 7 
(63.6%)

2
(40%)

2
(50%)

3
(37.5%)

1 
(50%)

3 
(30%)

6
(75%)

- 1 
(100%)

3 
(100%)

N Modus ± 1 8 
(72.2%)

2
(40%)

2
(50%)

3 
(37.5%)

2 
(100%)

6 
(60%)

7 
(87.5%)

- 1 
(100%)

3 
(100%)

Range 4 3 3 4 1 5 3 - 0 0
13a geen valide waardes, waardoor modus en range niet berekend kan worden.
2b / 4b Twee modi, laagste modus wordt weergegeven.
14ac Slechts één valide waarde, niet meegenomen in vergelijkingen.

Tabel 7.9 T2 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores cognitie

Items 11a 11b 11c 11d 11eb 12a 12b 13a 14aa 14b

N Valid 12 7 4 8 1 12 4 0 0 2

Missing 0 5 8 4 11 0 8 12 12 10

Modus 4 4 4 4 4 4 4 - - 2

N Modus 9
 (75%)

5
(71.4%)

3
(75%)

5
(62.5%)

1
(100%)

7
(58.3%)

4
(100%)

- - 2
(100%)

N Modus ± 1 11
(91.7%)

6
(85.7%)

3
(75%)

5
(62.5%)

1
(100%)

9
(74.9%)

4
(100%)

- - 2
(100%)

Range 2 2 2 2 0 3 0 - - 0
13a / 14aa geen valide waardes, waardoor modus en range niet berekend kan worden.
11eb Slechts één valide waarde, niet meegenomen in vergelijkingen.

7.1.2.2 Resultaten vergelijking IBB pedagogisch medewerkers (subvraag 2.2.2)

Alhoewel er een verbetering op 3 domeinen te vinden is, is het voor het bepalen van 
het effect van de training ook van belang om te weten waar de verbeteringen vooral in 
gevonden worden. Daarom wordt ook een relatieve vergelijking gemaakt voor de mate 
van overeenstemming op IBB1 en IBB2.
De duiding ‘‘Positief ’’ in Tabel 7.10 betekent dat het aantal scores in de modus of  modus 
± 1 toeneemt op IBB2 ten opzichte van IBB1, dat de range afneemt, of  dat het aantal 
‘‘meerdere modi’’ op IBB2 afneemt. Positieve waardes voldoen aan de verwachting dat 
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op T2 (O2) is toegenomen is ten opzichte van de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op T1 (O1). Zie ook Tabel 3.6, paragraaf  3.4.4.2. Bij 
een goede overeenstemming over het gevonden gedrag van een kind zou binnen een 
ontwikkelingslijn (scores binnen een item) niet meer modi1 gevonden moeten worden.

1 Een modus is een cluster van scores  op dezelfde waarde. Indien in een ontwikkelingslijn (item) meerder modi 
zijn gevonden, betekent dit dat er meerdere waarden zijn binnen de ontwikkelingslijn waar de ‘meeste’ scores 
op vallen. Bijvoorbeeld: de waarde 3, 4 en 6 worden elk door 4 pm’ers gescoord.
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Tabel 7.10  Samenvatting vergelijking gegevens IBB1 en IBB2 pedagogisch medewerkers

Domeinen GOLD Sociaal emotioneel Motoriek Taal en communicatie Cognitie

Absolute gemiddelde waardes IBB1 en IBB2

% in modus IBB1 60.1 44.18 50.54 55.76

IBB2 58.26 40.55 55.68 77.46

% in modus ± 1 IBB1 80.51 64.73 68.18 68.4

IBB2 70.79 65.55 68.19 84.26

Range IBB1 3 3.75 3.75 2.88

IBB2 3.78 4.5 3.88 1.57

Meerdere modi IBB1 2 items 3 items 2 items 3 items

IBB2 3 items geen item 1 item geen item

Relatieve vergelijking waardes IBB1 en IBB2

% in modus Negatief Negatief Positief Positief

% in modus ± 1 Negatief Positief Positief Positief

Range Negatief Negatief Negatief Positief

Aantal modi Negatief Positief Positief Positief

Op drie van de vier ontwikkelingsgebieden zijn het aantal ontwikkelingslijnen waarin 
meerdere modi werden gevonden afgenomen. Motoriek heeft vijf  items. Zonder 
instructie werden binnen drie van deze items meerdere modi gevonden. Na de tweede 
observatie is dit verschijnsel niet meer terug te vinden. Taal en communicatie heeft 
acht items. Binnen dit ontwikkelingsgebied is het aantal items met meerdere modi 
teruggelopen van twee naar één. Cognitie heeft 10 items. Het aantal items met meerdere 
modi is hier afgenomen van drie naar nul. 
De grootste positieve verandering is te vinden voor cognitie.  De resultaten voor de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid verbeteren op alle vier de aandachtsgebieden: % in 
modus, % in modus ±1, range en aantal modi. Daarna volgt taal en communicatie 
met een verbetering op drie van de vier aandachtsgebieden, en motoriek, met een 
verbetering op twee van de vier aandachtsgebieden. Opvallend is dat voor het sociaal 
emotionele ontwikkelingsgebied de resultaten juist op al deze gebieden afnemen. Voor 
elke variabele is de score op IBB2 ongunstiger dan op IBB1. 
Samenvattend laten de resultaten uit de relatieve vergelijking zien dat de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid - met uitzondering van het gebied sociaal emotionele 
ontwikkeling - licht toeneemt naarmate de pedagogisch medewerkers meer ervaring 
hebben met GOLDTM.  Het grootste positieve effect is gevonden op cognitie. 
Er wordt in deze analyses gesproken over een positieve of  negatieve verandering op 
IBB2. De verschillen tussen de metingen zijn soms echter erg klein, waarbij het gaat om 
één pedagogisch medewerker die meer of  minder conform de modus scoort. 



Hoofdstuk 7

190

Hierna worden de resultaten voor het onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouw-
baarheid onder studenten gepresenteerd.

7.1.2.3 Resultaten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ROC Studenten (subvraag 
          2.2.3)

De resultaten van de ROC studenten voor de gebieden sociaal emotionele ontwikkeling 
en taal en communicatie worden in Tabel 7.11 weergegeven. 
De modus wordt voor de ROC studenten op het sociaal emotionele 
ontwikkelingsgebied gemiddeld in meer dan 50% (53,19%) van de gevallen gescoord. 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor dit onderdeel is dus voldoende. Maar 
wanneer de items afzonderlijk worden bekeken werd op vijf  items een score 
onder de 50% behaald (1c, 2a, 2c, 2d, 3a). Voor deze items wordt de beoogde 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid niet gehaald. Op de modus ±1 wordt gemiddeld 
beter gescoord (77,12%). De interbeoordelaars-betrouwbaarheid wordt hier alleen op 
item 2a niet gehaald (44,4%), maar is gemiddeld ook voldoende.

Tabel 7.11 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores sociaal emotioneel voor ROC-studenten

Items 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 3a 3b

N Valid 46 41 45 36 42 46 32 42 44

Missing 12 17 13 22 16 12 26 26 14

Modus 4 4 6 4 3 3 4 3 4

N Modus 33 
(71.7%)

22
(53.7%)

22
(48.9%)

13 
(36.1%)

25 
(59.5%)

18
(39.1%)

13
(40.6%)

17
(40.5%)

39
(88.6%)

N Modus
 ± 1

42 
(91.3%)

34 
(83%)

34
(75.6%)

16 
(44.4%)

36 
(85.7%)

38
(82.6%)

23
(71.8%)

27
(64.3%)

42
(95.4%)

Range (Gem. 5.75) 3 4 6 8 5 7 5 6 2

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wordt voor dit ontwikkelingsgebied als voldoende 
beschouwd. Op vijf  van de negen items scoren de studenten boven de 80%; er zijn twee 
items met scores beneden de 70%, waarvan één minder dan 50% (2a). De gemiddelde 
range is 5.75. Er zijn geen items met meerdere modi. 
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Tabel 7.12 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ruwe scores taal en communicatie voor ROC-studenten 

Items 8a 8b 9a 9b 9c 9d 10a 10b

N Valid 50 48 47 47 48 48 49 47

Missing 8 10 11 11 10 10 9 11

Modus 6 4 5 6 5 4 6 5

N Modus 31 
(62%)

20
(41.7%)

21
(44.7%)

33
(70.2%)

19
(39.6%)

18
(37.5%)

18
(36.7%)

17
(36.2%)

N Modus
 ± 1

42
(84%)

42
(87.5%)

44
(93.7%)

45
(95.7%)

45
(93.8%)

39
(81.3%)

34
(69.3%)

34
(72.4%)

Range (Gem. 4.63) 5 4 5 3 4 6 5 5

Op het gebied taal en communicatie wordt de modus door de studenten gemiddeld 
net niet in meer dan 50% van de gevallen gescoord (46.08%). De modus ±1 wordt 
gemiddeld wel in meer dan 50% van de gevallen gescoord (84.71%). Op zes van de acht 
items scoren de studenten boven de 80%.; er is één item (10a) beneden de 70%. Voor dit 
ontwikkelingsgebied wordt de beoogde 50% niet zoals beoogd op allebei de onderdelen 
gehaald. De gemiddelde range is 4.63. Er zijn geen items met meerdere modi. 

7.1.2.4 Samenvatting resultaten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

In deze paragraaf  worden achtereenvolgens de resultaten voor het beantwoorden 
van de subvragen gericht op de IBB van pm’ers (subvragen 2.2.1, 2.2.2) en 
ROC studenten (subvraag 2.2.3) samengevat. De resultaten van de analyses 
op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van pedagogisch medewerkers zijn 
samenvattend gepresenteerd in Tabel 7.10 (paragraaf  7.1.2.2). De resultaten voor de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van studenten zijn gepresenteerd in paragraaf  
7.1.2.3. 

Samenvatting absolute waarden IBB pedagogisch medewerkers (subvraag 2.2.1) 

Op drie van de vier domeinen op IBB1 is de modus (ruwe scores) gemiddeld door meer 
dan 50% van de pedagogisch medewerkers gescoord. De interbeoordelaarsbetrouw-
baarheid is voor die gebieden voldoende. De modus ±1 wordt voor alle vier domeinen 
gemiddeld door meer dan 60% van de pm’ers gescoord. De beoogde interbeoorde-
laarsbetrouwbaarheid wordt alleen voor het ontwikkelingsgebied motoriek niet gehaald. 
Items waar op basis van deze resultaten voor de training of  het trainingsmateriaal extra 
aandacht aan besteed moet worden zijn: sociaal-emotioneel, doelen 2a, 2b en 3a; moto-
riek: doelen 4, 6, 7a en 7b; taal en communicatie: 8a, 8b, 9c, 10a, 10b.
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Samenvatting relatieve vergelijking IBB pedagogisch medewerkers (subvraag 2.2.2)

Uit de relatieve vergelijking in Tabel 7.10 blijkt tevens dat in negen van de zestien 
aandachtsgebieden de resultaten tijdens de IBB2 meting ten opzichte van de IBB1 
meting zijn verbeterd. Opvallend is het sociaal emotionele ontwikkelingsgebied. Voor 
elke variabele is de score op IBB2 ongunstiger dan op IBB1.  Aangezien in absolute 
zin ruim boven de 50% van de pedagogisch medewerkers in de modus scoort, wordt 
de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor dit ontwikkelingsgebied nog steeds als 
voldoende beoordeeld.

Samenvatting absolute IBB studenten (subvraag 2.2.3)
Voor het sociaal emotionele ontwikkelingsgebied hebben meer dan de helft van de 
studenten (53,19%) zonder enige training gemiddeld in de modus gescoord. De 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor dat ontwikkelingsgebied is voldoende. De 
studenten hebben de observaties voor het domein taal en communicatie echter niet in 
meer dan de beoogde 50% gemiddeld in de modus van de items gescoord. Wanneer naar 
de modus  1 wordt gekeken liggen de absolute gemiddelde waarden wel ruim boven de 
50%. Doelen waarvoor op basis van deze resultaten extra aandacht zou moeten komen 
zijn: 1c, 2a, 2c, 2d, 3a, 8b, 9a, 9c, 9d, 10a, 10b. 

7.2 Resultaten validiteit GolD
Om inzicht te krijgen in de mate waarin GOLD inderdaad vaardigheden in zes te 
onderscheiden ontwikkelingsdomeinen meet, wordt de constructvaliditeit onderzocht. 
Gegevens van een later tijdstip zijn in dit onderzoek echter niet beschikbaar, vanwege 
de beperkte duur van het onderzoek. In dit project is daarom onderzoek gedaan naar 
concurrente validiteit. De mate waarin pedagogisch medewerkers met GOLD in staat 
zijn adequaat te beoordelen dat het kind extra aanvullende zorg of  diagnostiek nodig 
heeft wordt verkend door de concurrente validiteit te onderzoeken. 
Voor het onderzoek naar de validiteit zijn twee subvragen geformuleerd:

2.3  Hoe ziet de concurrente validiteit van GOLD er uit?

2.4  Wat is de mate van construct validiteit van GOLDTM?

De resultaten van de eerste onderzoeksvraag worden beschreven in paragraaf  7.2.1. 
De resultaten voor vraag 1.2.4 wordt weergegeven in paragraaf  7.2.2.

7.2.1 Concurrente validiteit
Het was de bedoeling dat ieder met GOLD beoordeelde kind tenminste met één, maar 
liefst twee andere instrumenten beoordeeld zou worden. Een combinatie van factoren 
heeft echter geleid tot een groot verlies van deelname aan dit onderzoek. De factoren die 
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hierbij een rol speelden waren: de onderzoekseisen die aan de dataverzameling werden 
gesteld; de beschikbaarheid van testleiders; de beschikbaarheid van ouders en testruimten; 
en de reisafstand voor testleiders bij beperkte openbaar vervoersmogelijkheden.  Voor 
het onderzoek naar de concurrente validiteit zijn in een tijdsbestek van twee weken 
35 van de 76 kinderen zowel met GOLD als met de Bayley-III-NL (Bayley) en de 
Vineland Screener 0-6 jaar (Vineland) beoordeeld. Een groep van 27 kinderen werd 
niet met een tweede instrument beoordeeld. Er werden 39 kinderen in de leeftijd van 
6 – 42 maanden (M = 26,21; SD = 11,421) getest met de Bayley; voor 4 kinderen werd 
naast GOLD alleen de Bayley afgenomen.  Ook vulden ouders voor 45 kinderen in 
de leeftijd van 6 tot 42 maanden (M = 26,27; SD = 11,278) een Vineland in; voor 10 
kinderen werd naast GOLD alleen de Vineland ingevuld . De leeftijdsgroepen wijken 
onderling niet significant van elkaar af  (GOLD-Bayley p = 0,63; GOLD-Vineland, p 
= 0,71). Twee kinderen weigerden tijdens de testafname van de Bayley op één van de 
ontwikkelingsgebieden de opdrachten uit te voeren.

Tabel 7.13 Inzet instrumenten voor meting concurrente validiteit per kindercentrum

Maand KC1 KC2 KC3

Februari ‘11 gOLD1 gOLD1 gOLD2

Bayley1
Vineland1

 Bayley1
 Vineland1

Bayley1
Vineland1

Met de Spearman correlatie coëfficiënt is vastgesteld in welke mate er overeenkomst 
is tussen de instrumenten GOLD enerzijds en Bayley en Vineland anderzijds. In Tabel 
7.13 worden alle correlaties weergegeven. De gevonden waarden in de conceptuele 
gebieden waarvoor overeenstemming werd verwacht zijn vetgedrukt (zie ook paragraaf  
3.4., Tabel 3.7). Op al deze gebieden is een positieve relatie gevonden (p (tweezijdig) 
<.01); mediaan .852). De waarden voor de overeenkomst tussen de observaties met 
GOLD en de Bayley bevinden tussen de .787 voor de combinatie GOLD motoriek 
(MO) met Bayley grove motoriek  (GM) en .918 voor de combinatie GOLD cognitie 
(CO) en Bayley cognitie (CO). Voor de verwachte overeenkomst tussen gebieden uit de 
combinatie GOLD en Vineland is de laagste waarde gevonden bij de sociaal-emotionele 
ontwikkelingsgebieden (GOLD SE -  Vineland SOC: rs=0.806) en de hoogste waarde bij 
de combinatie GOLD motoriek (MO) met Vineland Dagelijkse Vaardigheden (DAG), 
en de combinatie GOLD geletterdheid (LET) met de Vineland communicatie (COM), 
rs = .852.
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Tabel 7.14 Overeenkomst conceptuele gebieden GOLD met Bayley en Vineland

Bayley-III-nl Vineland

CO TB TP FM gM COM SOC DAg MOT AgT

G
O

LD

SE .829 .820 .871 .861  .773 .813 .806 .808 .793 .837 

MO .837 .828 .882 .871 .787 .821 .799 .852 .844 .864 

TC .943 .904 .917 .917 .861 .834 .837 .844 .838 .887

CO .904 .885 .909 .911 .842 .852 .860 .884 .856 .903 

LET .879 .871 .896 .895 .859 .852 .835 .865 .863 .898 

CIJF .918 .888 .943 .914 .856 .841 .871 .877 .869 .911 

Noot: Correlaties op conceptuele gebieden waarop overeenstemming wordt verwacht zijn vetgedrukt. Bayley, n = 
39: Bayley TB, TP, GM, n = 38: Bayley CO en FM, n = 39. Vineland n=45: Vineland COM, n = 39: Vineland SOC, DAG, 
MOT, AgT, n=45. Alle  p< 0.01, 2-zijdig.

7.2.2 Constructvaliditeit
De factoranalyse is uitgevoerd over totaalscores van de ontwikkelingsgebieden van 
GOLD1, omdat de determinant voor de itemscores te klein was (<.00001). Voor het 
uitvoeren van een explorerende factoranalyse op itemniveau zijn tenminste 255 volledig 
geregistreerde portfolio’s van GOLD nodig. Om toch een indruk te krijgen van de 
structuur van de data is een verkennende factoranalyse uitgevoerd over de somscores 
van de ontwikkelingsgebieden. Er moesten 25 kinderen uit het bestand van GOLD1 
worden verwijderd door missende data in de registraties. De factoranalyse is uitgevoerd 
over een onderzoeksgroep van 51 kinderen in de leeftijd van 6 tot 45 maanden (M = 
23,73; SD =  11,686). De onderzoeksgroep wijkt niet significant af  van de landelijke 
populatie (p = 0,75) en van de onderzoeksgroep GOLD (N = 76, p = 0.76). Er is vooraf  
1 factor getrokken. In Figuur 7.1 wordt de screeplot van deze analyse getoond. Uit de 
component matrix blijkt dat deze factor 97% van de variantie verklaart. 

Tabel 7.14 Component Matrixa               

Component

1b

Sociaal-Emotioneel ,965

Motoriek ,952

Taal en Communicatie ,988

Ontluikende Geletterdheid ,953

Ontluikende Gecijferdheid ,972

Cognitie ,990

a Extraction Method: Principal Component  Analysis. 
b1 component getrokken
c N=51
           Figuur 7.1 Screeplot factoranalyse GOLD
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7.3 Samenvatting en conclusie psychometrische kwaliteit
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek naar de betrouwbaarheid en 
validiteit van GOLD gepresenteerd. De betrouwbaarheid is onderzocht door te 
kijken naar de interne consistentie, en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Voor 
het beoordelen van de mate waarin GOLD valide is zijn de concurrente validiteit en 
constructvaliditeit van GOLD onderzocht. 
Met de interne consistentie is onderzocht in welke mate de items in een ontwikkelingsgebied 
met elkaar samenhangen (vraag 2.1). Waarden boven de .90 worden als goed beoordeeld. 
Uit paragraaf  7.1.1 blijkt dat de met Cronbach’s alfa gevonden waarden voor de  interne 
consistentie van GOLD op alle zes ontwikkelingsgebieden boven de .90 uitkomen. Het 
ontwikkelingsgebied geletterdheid scoort met .954 het laagst (Tabel 7.1). 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is beoordeeld door te kijken naar de mate waarin 
de registraties van pedagogisch medewerkers op vier ontwikkelingsgebieden met elkaar 
overeenstemmen (vraag 2.2.1). Hiervoor is tijdens trainingen gebruik gemaakt van 
videobeelden.  Een gemiddelde van meer dan 50% van de registraties in de modus 
wordt als voldoende beschouwd. Uit de resultaten van paragraaf  7.1.2.1 blijkt dat alleen 
op het domein motoriek gemiddeld minder dan 50% van de pm’ers in de modus van 
de items scoren. Wanneer de metingen zonder instructie (T1, O1) worden vergeleken 
met metingen na instructie en oefentijd in het kindercentrum (T2, O2), zien we op drie 
gebieden verbetering optreden (vraag 2.2.2; paragraaf   7.1.2.2; Tabel 7.10). Alleen op 
het domein sociaal-emotionele ontwikkeling is op alle aandachtspunten achteruitgang 
te zien. Op dit domein scoren de pedagogisch medewerkers in absolute zin gemiddeld 
ruim boven de 50% in de modus, zodat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor dit 
ontwikkelingsgebied nog steeds voldoende is. 
Tijdens de gastcolleges hebben de studenten de ontwikkelingsgebieden sociaal-
emotionele ontwikkeling en taal en communicatie van hetzelfde kind beoordeeld (vraag 
2.2.3. Hiervoor is gebruik gemaakt van een nieuwere versie van GOLD. Uit paragraaf  
7.1.2.3 blijkt dat zonder training de overeenstemming tussen de studenten op het 
ontwikkelingsgebied sociaal-emotionele ontwikkeling voldoende is. Op het gebied van 
taal en communicatie wordt het beoogde gemiddelde van meer dan 50% studenten die 
in de modus scoren net niet gehaald. 

De resultaten voor de concurrente validiteit zijn gepresenteerd in paragraaf  7.2.1. 
Onderzocht is in welke mate de combinaties GOLD met Bayley of  Vineland 
overeenkomen. Alle correlaties zijn significant (p (tweezijdig) <.01), met waarden die 
zich op de verwachte gebieden bevinden tussen de .787 voor de combinatie GOLD 
motoriek met Bayley grove motoriek en .918 voor de combinatie GOLD cognitie en 
Bayley cognitie (mediaan .852). Er worden voor de schalen waarvoor overeenstemming 
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werd verwacht hoge waarden gevonden. Alleen de overeenstemming voor het 
ontwikkelingsgebied motoriek van GOLD en grove motoriek van de Bayley komt met 
een correlatie van .787 beneden de .80 uit. Wanneer ook de overige combinaties worden 
onderzocht, valt op dat de meeste correlaties hoog zijn, zodat alle items met elkaar lijken 
samen te hangen. 
Tot slot is een verkennende factoranalyse uitgevoerd op de somcores van de 
ontwikkelingsgebieden van GOLD. Uit de resultaten van deze analyse komt één factor 
naar voren, die 97% van de variantie verklaart (paragraaf  7.2.2, Tabel 7.14).
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8
HET DRAAgVLAK VOOR gROEI

In hoofdstuk 6 en 7 zijn de resultaten gepresenteerd die betrekking hebben op de 
bruikbaarheid van GOLD™-NL voor het (ortho)pedagogisch didactisch raamwerk 
‘GROEI’. In hoofdstuk twee is beschreven dat het (ortho)pedagogisch-didactisch 
raamwerk GROEI uitgaat van een systematische en planmatige aanpak, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een kwalitatief  goed observatiesysteem. Een ander uitgangspunt is 
dat andere vakdisciplines bereid zijn hun expertise in te zetten om de opvoedingssituatie 
van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten te versterken, en daarvoor door hun 
organisaties en financiers worden gefaciliteerd. Voor de implementatie van GROEI 
zijn onvoldoende gegevens verzameld over de adoptie van deze twee uitgangspunten. 
Daarom zijn aanvullend op het onderzoek drie focusgroepbijeenkomsten georganiseerd. 
De verkenning van het draagvlak voor deze uitgangspunten voor ‘GROEI’ richtte 
zich in deze bijeenkomsten zowel op de bij het project betrokken kindercentra, op de 
organisaties die als belangrijke ketenpartners voor deze kindercentra worden beschouwd, 
als op de bij de pilots betrokken gemeenten. De deelvraag voor dit onderzoek luidde:

“In welke mate is bij kindercentra en hun ketenpartners draagvlak te vinden voor een bredere 
implementatie van GROEI?”

In de folder die de deelnemers voorafgaand aan de focusgroepen kregen toegestuurd 
was als doel geformuleerd: 

“meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die het handelingsgericht werken met een goed 
kindvolgsysteem biedt om de ontwikkeling van kinderen in kindercentra samen met de ouders goed 
te volgen en te stimuleren, om de opvoeding van risicogroepen in een kindercentrum te versterken en 
daarvoor gericht een beroep te kunnen doen op externe expertise”. 

In de focusgroepen kwamen de verschillende disciplines voor het eerst op deze manier 
met elkaar in gesprek. Er bleek bij de deelnemers veel behoefte te bestaan aan het 
uitwisselen van informatie om elkaars actuele bijdrage aan en visie op dit perspectief  
te leren kennen. Daardoor gingen de gesprekken vooral de breedte in, en werd op 
de twee te bespreken thema’s minder diep doorgepraat over de consequenties van 
deze keuze voor de inzet van ieder van de betrokken disciplines. Voor het selecteren 
en ordenen van de veelheid aan informatie die de focusgroepen opleverden zijn drie 
onderzoeksvragen geformuleerd. Na twee coderingsronden is voor het beantwoorden 
van de onderzoeksvraag subvraag 3.1 toegevoegd. 
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De drie deelvragen luidden:

3.1 Wat wordt verstaan onder handelingsgericht werken?

3.2  In welke mate is bij professionals, managers en beleidsmakers draagvlak te vinden voor een 
systematische en planmatige aanpak met een kindvolgsysteem? 

3.3 In welke mate is draagvlak te vinden voor een samenwerkingsvorm tussen pedagogisch 
medewerkers en externe vakdisciplines die zich richt op zowel het versterken van de 
opvoedingssituatie in het kindercentrum (1 kind/gezin, 1 plan?), en een “warme” overdracht 
naar het basisonderwijs?

In paragraaf  8.1 zullen eerst de deelnemers van de focusgroepen worden besproken. 
In paragraaf  8.2 worden de resultaten gepresenteerd die inzicht geven in welke mate er 
steun is gevonden voor de beoogde systematische en planmatige werkwijze. De mate 
waarin voor de beoogde samenwerking bij uitvoerende professionals, managers en 
beleidsmakers steun werd gevonden komt terug in paragraaf  8.3. Het hoofdstuk wordt 
in paragraaf  8.4 afgesloten met een samenvatting en conclusies.

8.1  De onderzoeksgroep
De focusgroepen zijn gehouden met professionals, managers en beleidsambtenaren. 
De deelnemers zijn geworven bij de kindercentra, hun ketenpartners en de betrokken 
gemeenten in de provincie Fryslân. Totaal zijn drie focusgroepen georganiseerd, twee 
voor professionals en één voor managers en beleidsambtenaren. Alle aangemelde 
personen waren tijdens de interviews aanwezig, maar zowel in de tweede, als in de derde 
focusgroep moest een deelnemer vanwege dringende externe afspraken voortijdig de 
bijeenkomst verlaten. Het betrof  een professional uit de kinderopvang en een manager 
uit de JGZ. Totaal waren 25 deelnemers bij de focusgroepen betrokken. Alle pm’ers uit 
de kindercentra hebben zelf  (ook) gewerkt met GOLD; de pm’er uit KC4 kent alleen de 
allereerste ontwikkelversies van GOLD. In Tabel 8.1 is de herkomst van de deelnemers 
weergegeven. Alle deelnemers hebben vrijwillig in de focusgroep geparticipeerd. De 
deelnemers hebben geen financiële tegemoetkoming of  onkostenvergoeding voor 
deelname aan de focusgroepen ontvangen.

Samenstelling focusgroepen naar gemeente
De samenstelling van focusgroepen voor de uitvoerende professionals verschilde. In 
de eerste focusgroep (FG1) voor professionals werkten de deelnemers binnen dezelfde 
kleine gemeente. Enkele deelnemers gaven spontaan aan elkaar ook privé te kennen. De 
deelnemers uit de zorg in de tweede focusgroep voor professionals (FG2) en de managers 
en ambtenaren uit de zorg in de derde focusgroep (FG3) werkten voor verschillende 
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gemeenten, waaronder de gemeenten die betrokken waren bij het onderzoek. Een deel 
van deze deelnemers heeft elkaar in het kader van activiteiten vanuit het project GROEI 
of  mogelijk anderszins wel eens professioneel ontmoet, maar tijdens de focusgroepen 
kwam niet naar voren dat men elkaar ook privé kent. 

Tabel 8.1 Herkomst deelnemers focusgroepen naar organisatie

Sector Focusgroep 1
Uitvoerend

Focusgroep 2
Uitvoerend

Focusgroep 3
Beleidsmatig

Totaal

Kinderopvanga 3 2b   3c   8

Peuterspeelzaal 2d   1d   3

Basisonderwijs 1 1   1   3

Jeugdgezondheidszorg 1   1e   2

CJg 1   1

Zorg-MEE 1 2   1   4

Zorg Jeugdhulp   1   1

gemeenten   3

Totaal 6 8 11 25

Noot. a Het betreft pedagogische medewerkers (pm’er) uit kindercentrum 1 (KC1, n=1), KC2 (n=3), en KC4 (n=1). 
b.Een deelnemer uit KC1 moest de focusgroep voortijdig verlaten. c Het betreft een stafmede-werker uit KC4 en 
twee managers afkomstig uit KC1, en KC2. d Het betreft twee deelnemers uit een organisatie met peuterspeelzalen 
(KC3): een pw’er, een professional die voor deze organisatie belast is met de coördinatie rondom zorgkinderen, en 
een manager uit de JgZ.

Opleidingsniveau
In de eerste focusgroep hadden de deelnemers uit het kindercentrum een pedagogische 
vooropleiding op pw3 niveau. De overige deelnemers hebben een opleiding op hbo 
niveau. De drie pm’ers uit de tweede focusgroep hebben een vooropleiding op pw3 
niveau, op hbo niveau en wo niveau. De overige deelnemers uit deze focusgroep hebben 
hoger onderwijs genoten, variërend van hbo bachelor tot hbo master en wo niveau. 
Eén van de deelnemers voerde binnen de functie een combinatie van uitvoerende 
taken en management taken uit; deze persoon nam deel aan zowel de focusgroep voor 
professionals als de focusgroep voor managers en ambtenaren. De meeste deelnemers 
uit de derde focusgroep voor managers en ambtenaren hebben een vooropleiding 
in het hoger onderwijs genoten. Drie deelnemers hebben een niet op pedagogiek of  
gezondheidszorg aansluitende studierichting gevolgd. Voor twee van deze deelnemers 
kon het opleidingsniveau op basis van de verstrekte gegevens niet worden vastgesteld. 
De deelnemers waren hoofdzakelijk vrouwen. Alleen in de focusgroep voor managers 
en beleidsmakers participeerden twee mannen. 
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8.2 Resultaten systematisch en planmatig werken
Het in ‘GROEI’ beoogde handelingsgerichte werken kenmerkt zich door een 
systematische en planmatige werkwijze, waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie 
uit een kwalitatief  goed kindvolgsysteem. Als inleiding op de gesprekken werd 
deelnemers uit de kindercentra gevraagd een toelichting te geven op wat zij onder 
“handelingsgericht werken” verstaan (paragraaf  8.2.1). Vervolgens zijn door zowel de 
moderator aan de deelnemers, als door de deelnemers aan elkaar, veel vragen gesteld 
over hoe er in de praktijk met kindinformatie wordt gewerkt, over het gebruik van 
kindvolgsystemen en de afstemming met ouders, over de bereidheid om met een 
gestandaardiseerd instrument te gaan werken, en over de bereidheid van gemeenten om 
eisen te stellen aan de kindvolgsystemen die kindercentra hanteren (paragraaf  8.2.2).

8.2.1 Wat is handelingsgericht werken
Een pm’er uit KC2 vond het moeilijk om te antwoorden in welke mate er in het 
kindercentrum al handelingsgericht werd gewerkt (FG1, pw1). De term werd 
geassocieerd met het realiseren van hoge pedagogische kwaliteit via het aanbieden van 
activiteiten. Het doorvragen naar de relatie tussen kwaliteit en het meetbaar maken 
daarvan riep bij een andere pm’er uit dit kindercentrum negatieve gevoelens op. De 
pm’er krijgt het gevoel dat de registraties dienen om verantwoording af  te leggen, en dat 
het beoordelen van de kwaliteit vervolgens afhankelijk is van wat op papier is vastgelegd:

 “Ik snap wel dat je door dingen vast te leggen op papier, dat de samenwerking dan beter gaat, omdat 
je kunt laten zien van dat doen wij al, maar het is wel eens moeilijk, voor je gevoel dan, dat je waar 
je mee bezig bent, dat je dat moet verantwoorden. Of  dat als je dat niet op papier hebt, dat het dan 
niet goed is en dat doet wel eens zeer, zeg maar” (FG1, Pm2; pw3 niveau).

De term handelingsgericht werken kon door een pm’er afkomstig uit KC3 wel worden 
toegelicht:

“Handelingsgericht werken is dat je kijkt van wat laat een kind zien bij dagelijkse observaties. Je 
noteert dingen. Op een gegeven moment hebben wij dan een toets moment en een observatiemoment. 
Blijkt aan de hand daarvan dat een kind extra aandacht nodig heeft, dan stellen wij een handelingsplan 
op. Wij blijven daarbij heel dichtbij wat een kind laat zien, met het doel om het een stukje verder te 
brengen”, (FG2, Pw1, wo niveau).

De stafmedewerker uit KC4 formuleert vier aandachtspunten voor het handelingsgericht 
werken: (1) het planmatig werken; (2) het volgen van de ontwikkeling met een instrument; 
(3) het verkennen van de behoeften van de kinderen aan structuur of  stimulering om 
de volgende ontwikkelingsstap te kunnen zetten; (4) en de match tussen enerzijds 
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de ondersteuningsbehoeften van het kind, en anderzijds wat de kinderopvang in de 
persoon van de professionals, via de interacties met het kind en de inrichting van de 
omgeving, biedt (FG3). Alleen vanuit het onderwijs werd de term handelingsgericht 
werken tijdens de dialogen spontaan gebruikt, waarbij een relatie wordt gelegd 
tussen het handelingsgericht werken en talentontwikkeling, als tegenhanger van een 
probleemgerichte benadering:

“Het hele handelingsgericht werken gaat uit van wat kan het kind wel en wat gaat goed. Je merkt 
dat op de basisschool, dat daar de hele omslag bijna gemaakt is. Wij kijken steeds meer van welke 
talenten heeft het kind, wat gaat er goed en wat gaat er nog niet goed en hoe kunnen we gebruik maken 
van de goede dingen om de minder goede dingen op te krikken”, (FG1, Intern Begeleider).

Vanuit het perspectief  ‘zorg’ voegde de bovenschools directeur daar nog twee 
aandachtspunten aan toe: de aandacht voor de context van de groep, en de betrokkenheid 
van de ouders (FG3). Bovendien wordt door haar benadrukt dat het handelingsgericht 
werken van toepassing is op alle kinderen in de groep, en niet alleen op de zorgkinderen.

8.2.2 De beoogde systematische en planmatige aanpak
Hieronder worden eerst de resultaten gepresenteerd die betrekking hebben op het 
methodisch werken als proces (zie onder a.), vervolgens volgt een beschouwing van de 
wijze waarop de deelnemers reageren op het gebruik van kindvolgsystemen (zie onder 
b.), waarna de paragraaf  wordt afgesloten met een impressie van de mate waarin de 
deelnemers draagvlak tonen voor het implementeren van een meer gestandaardiseerd 
instrumentarium (zie onder c.).

a. Methodisch werken als proces

Het methodisch werken veronderstelt een systematische planmatige aanpak waarmee 
een nadrukkelijke koppeling wordt gemaakt tussen opvoedingsdoelen, volgen en 
beoordelen van de ontwikkeling, en pedagogisch handelen. Beslissingen in dit proces 
worden gestuurd door informatie uit het kindvolgsysteem. Het proces richt zich zowel 
op de omgang met individuele kinderen, als op de planning op groepsniveau.
Het onderwerp methodisch werken als proces bleef  in de interviews veelal 
impliciet. Onderdelen uit de beoogde methodische werkwijze kwamen naar voren in 
tekstfragmenten waarbij veel verschillende woorden werden gebruikt, zoals programma, 
VVE, en bij het bespreken van de dilemma’s rond een ‘‘probleemgerichte’’ benadering 
versus de focus op ‘‘talentontwikkeling’’. Het woord ‘‘methode’’, en daarop lijkende 
synoniemen, werd 25 keer in de tekst gevonden. Het woord werd in verschillende 
betekenissen gebruikt: als aanduiding voor het kindvolgsysteem, als aanduiding van 
een beschikbare didactische methode, zoals Piramide, en als aanduiding van het proces 
van het methodisch werken. Het vaakst werd het woord gebruikt in combinatie met 
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een instrument voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Voor de analyse 
van de mate waarin methodisch wordt gewerkt zijn de tekstfragmenten gekozen die 
informatie geven over de opvoedingsmethode als proces. Alleen in tekstfragmenten 
van deelnemers uit KC1 en KC4 wordt het methodisch handelen als proces expliciet 
benoemd. Vooral de manager van KC1 gaat uitgebreid in op de wenselijkheid van 
methodisch handelen:

“Binnen onze organisatie werken we met het ontwikkelingsgericht werken. Daarbij kijken we naar 
ontwikkelingsgebieden en het welbevinden van het kind. Het heeft niet als doel om te ontdekken 
van wat is er niet goed, maar het heeft vooral als doel voor ons om methodisch te werken. Het is niet 
gebonden aan leeftijd, waar moet een kind op een bepaalde leeftijd zitten, maar wat is de volgorde in 
de ontwikkeling. Elk jaar volgen we dezelfde ontwikkelingsgebieden, twee maanden. En we hebben 
daar dus een systematiek in, waarin we terugzien van hoe ontwikkelt een kind zich en door dat 
volgen ga je natuurlijk ook wel meer ontdekken van: waar zit dat kind? Het is met name bedoeld 
voor de medewerkers. Om in te kunnen spelen op wat kan ik aanbieden aan een individueel kind of  
een groep. Dus het is gekoppeld aan activiteiten die je aanbiedt aan de kinderen. Dat je door middel 
van activiteiten de ontwikkeling kunt stimuleren. Dat kun je naar het individuele kind toe doen en 
ook naar de groep toe” (FG3, 4).

“We hadden het over handelingsbekwaamheid en methodisch werken. Ik heb zestien jaar in de zorg 
gewerkt en in de kinderopvang is enorm veel ontwikkeld, maar planmatig werken en methodisch 
werken, dat zat er in de zorg helemaal ingebakken en in de kinderopvang vind ik dat er nog niet 
altijd ingebakken zitten. Daar werken medewerkers van een ander opleidingsniveau, maar die ook 
vaak willen werken zoals zij denken dat het goed is. Met een warm hart en vol overtuiging, maar 
niet altijd precies planmatig of  bewust van: goh, als ik stap a neem, dan hoort daar stap b bij, of  
laat ik het even toetsen bij mijn collega’s. Dat kun je zeker ontwikkelen en daar vind ik in de sector 
zelf  al heel veel ontwikkeld, maar daar zijn we echt nog niet zover”, (FG3, 4 ).

Uit de tekstfragmenten blijkt de ambitie die de organisatie heeft om de beoogde werkwijze 
te realiseren. Tegelijkertijd twijfelt de manager of  deze ambitie binnen de kinderopvang 
wel helemaal wordt waargemaakt. In de tekstfragmenten is wel te lezen dát informatie 
uit het kindvolgsysteem door de pm’ers wordt gebruikt voor het pedagogisch handelen. 
Een deelnemer uit de zorg gaat ervan uit dat ‘methodisch handelen’ impliceert dat 
“je het meeste moet opschrijven” (FG1, 5). De Intern begeleider uit het onderwijs licht in 
die focusgroep toe waarom het vastleggen van gegevens door haar belangrijk wordt 
gevonden: 

“Ik vind wel dat het heel belangrijk is dat het goed genoteerd wordt, wat er gedaan wordt, waar je 
mee bezig bent, dat je ziet hoe het met het kind gaat, omdat je ook met meer pedagogisch medewerkers 
voor die groep staat. Dat je ook dingen kunt overdragen en kunt laten zien van wat werkt wel en 
wat werkt niet. Wat vind jij waar het kind behoefte aan heeft. Een ander kan misschien zeggen van 
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daar ben ik het helemaal niet mee eens en als je dan maar vanuit je eigen goeder trouw het kind verder 
helpt, denk ik dat je dingen mist of  dat je dingen misschien wel vergeet”, (FG1, 4).

Twee pm’ers uit KC2 zijn niet echt overtuigd van de noodzaak om veel te noteren. 
Zij menen dat de pm’ers elkaar vaak genoeg zien en mondeling voldoende informatie 
onderling uitwisselen om te borgen dat de voor het handelen benodigde informatie 
op de groep aanwezig is (FG1, Pm2 en Pm3). Wel wordt gebruik gemaakt van een 
kindvolgsysteem, en wordt een notitie gemaakt van betrokkenheid van andere 
vakdisciplines, zoals logopedie. Wanneer er specifieke aandachtspunten zijn voor de 
begeleiding van het kind wordt daar door de pm’ers wel rekening mee gehouden, maar 
het vastleggen daarvan of  het opstellen van een handelingsplan is niet vanzelfsprekend 
(FG1, 2).

Het gebruik van kindvolgsystemen

Het gebruik van kindvolgsystemen wordt breed door de kindercentra ondersteund. Alle 
aanwezige kindercentra werken met een kindvolgsysteem, maar ieder kindercentrum 
gebruikt andere instrumenten. KC1 werkt met een zelf  ontwikkeld instrument, KC2 
heeft voor GOLD gekozen, KC3 werkt met het Cito peutervolgsysteem en KC4 is 
KIJK aan het implementeren. De informatie uit het kindvolgsysteem wordt volgens 
de deelnemers gebruikt in het teamoverleg, voor accenten in de omgang met het kind, 
voor overdracht aan het basisonderwijs en/of  bij het beoordelen of  er sprake is van 
problemen. De pm’ers bespreken het gebruik van de instrumenten vooral in relatie tot 
het aanbod voor individuele kinderen. Pm’ers uit KC2 denken dat informatie uit GOLD 
bruikbaar is om te beoordelen of  kinderen zich ‘normaal’ ontwikkelen of  dat er risico’s 
in de ontwikkeling naar voren komen. Zij gaan ervan uit dat de met GOLD verzamelde 
informatie daarnaast ook in de communicatie met ouders en in de overdracht naar het 
basisonderwijs goed bruikbaar is (FG1, 1;2). De manager van KC1 veronderstelt dat 
de informatie uit het kindvolgsysteem zich niet beperkt tot individuele kinderen, maar 
óók wordt gebruikt om te bepalen welke groepsactiviteiten aangeboden moeten worden 
(FG3, 4). 

De houding tegenover het gebruik van volgsystemen ligt bij professionals werkend in de 
zorg verschillend. Een casemanager van Integrale Vroeghulp (IVH) is positief  over het 
gebruik van volgsystemen in kindercentra, maar veronderstelt dat de algemene kennis 
over het ontwikkelingsniveau van het gemiddelde kind voldoende is voor het adequaat 
uitvoeren van de signaleringsfunctie (FG1, 6): 

“Als een kind van drie jaar een taalproductie heeft van anderhalf  of  twee woorden, dan weet je ook: 
dat loopt niet goed. Dan moet je aan de bel gaan trekken”.
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Instrumenten in voorschoolse voorzieningen zouden vooral geschikt zijn om de 
ontwikkeling van kinderen te volgen die zich gewoon ontwikkelen, niet als hulpmiddel 
voor kinderen waarbij ernstige zorgen of  hiaten gesignaleerd worden. Volgens een 
pm’er van KC4 wordt die kennis over de ontwikkeling van kinderen vanuit de opleiding 
onvoldoende meegegeven (FG2, 4). De pedagoog werkend voor de JGZ ervaart vooral 
een tekort aan kennis bij pm’ers wanneer kinderen zich wat  ‘apart’ of  ‘afwijkend’ 
gedragen. Zij is van mening dat een kindvolgsysteem een positief  effect kan hebben 
op de ontwikkeling van jonge kinderen. Door met kindvolgsystemen te werken zouden 
kindercentra zich bij ‘slimme’ ouders positief  ten opzichte van gastouders kunnen 
onderscheiden (FG2, 7). De manager van Jeugdhulp ziet een meerwaarde in het gebruik 
van kindvolgsystemen wanneer dit er toe leidt dat alle professionals zich ervoor inzetten 
dat kinderen in het gezin, de kinderopvang of  basisschool kunnen blijven (FG3, 8).

Het gebruik van kindvolgsystemen lijkt echter nog niet overal goed te zijn ingebed in het 
systematisch en planmatig werken. De stafmedewerker van KC4 meldt dat de beoogde 
planmatige aanpak nog moet worden geïmplementeerd, en dat het de bedoeling is 
hiervoor ééns in de drie weken tijd in te ruimen tijdens de kindbesprekingen (FG3). 
Het locatiehoofd moet de evaluaties rond de aanpak van individuele kinderen en de 
groep binnen de teams gaan begeleiden. De manager van KC1 benoemt dat het eigen 
kindvolgsysteem inmiddels wat verouderd raakt (FG3, 4). Een zorg is volgens haar ook 
dat pm’ers “vaak willen werken zoals zij denken dat het goed is”, en niet altijd bewust 
de methodische stappen in het proces volgen, of  bereid zijn hun handelen te toetsen bij 
collega’s. De beoogde werkwijze is bij pm’ers volgens haar echter zeker te ontwikkelen.

In de uitwisseling van informatie valt op dat de professionals uit de verschillende 
sectoren verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van de informatie die het 
kindvolgsysteem hen zou moeten opleveren. De intern begeleider in het onderwijs wil 
vooral graag dat het kindvolgsysteem informatie oplevert over het ‘‘leerpotentieel’’ van 
de kinderen. De inhoud uit het kindvolgsysteem zou daarvoor moeten aansluiten bij de 
voor het onderwijs relevante inhouden. Bovendien zou de informatie een ‘‘handleiding’’ 
moeten bieden voor de begeleiding van het kind (FG1, 4). De casemanager van Integrale 
Vroeghulp zoekt informatie die kan wijzen op kansen dat het kind beperkingen of  
stoornissen heeft. De professional wil daarvoor bijvoorbeeld weten of  het kind heeft 
gebrabbeld en gekropen. Zij verwacht niet dat het kindvolgsysteem aanwijzingen biedt 
met betrekking tot de mate waarin de ontwikkeling achterloopt (FG1, 6). Een collega 
van IVH wil in het kindvolgsysteem ook graag informatie zien over de thuissituatie 
(FG2, 6). 
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De steun voor een meer uniform en wetenschappelijk onderbouwd kindvolgsysteem

In het eerste hoofdstuk is gepleit voor een jeugdstelsel waarin overeenstemming is 
over de opvoedingsdoelen en waarin vanuit wetenschappelijke onderbouwing richting 
wordt gegeven aan inhoudelijke opvoedingsdoelen om kinderen in groep 3 van het 
basisonderwijs een optimale start te geven bij het formele leren. Deze visie heeft 
consequenties voor de eisen die gesteld worden aan het kindvolgsysteem waarmee de 
professionals werken, en heeft samen met de beoogde methodische werkwijze geleid tot 
de keuze voor het instrument ‘GOLD’. 

Met verschillende open vragen is in de focusgroepen verkend hoeveel steun bij de 
deelnemers is te vinden voor standaardisatie van voorschoolse instrumenten. In de 
gestelde vragen zijn verschillende duidingen gebruikt, zoals ‘‘andere instrumenten’’, 
‘‘hetzelfde instrument’’, ‘‘het kindvolgsysteem zoals gebruikt’’, ‘‘op een gelijkwaardige 
manier informatie uitwisselen met een methode die begrepen wordt in allerlei disciplines 
en allerlei sectoren van het werk’’, ‘‘een geschikte methode om een langlopende 
ontwikkeling te volgen’’, ‘‘iets van nul tot twaalf  jaar, dat op alle leeftijden hetzelfde meet 
en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt meetbaar maakt’’, ‘‘een doorlopende 
meetmethode, instrument tot en met twaalf  jaar, waar je ongeveer gelijke oordelen op 
gelijke gedragskenmerken kunt ’’scoren’’, ‘‘uniformiteit’’, en ‘‘standaardisering’’. Geen 
enkele deelnemer kon een instrument noemen dat geschikt zou zijn om gelijksoortige 
informatie over de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes of  nul 
tot twaalf  jaar met elkaar uit te wisselen. Er zijn in de tekstfragmenten van professionals 
en managers uit de voorschoolse voorzieningen geen principiële bezwaren gevonden 
tegen standaardisatie van het instrumentarium. Een pm’er uit KC1 onderschrijft het 
belang van een meer gestandaardiseerd instrument, waarmee voor kinderen van nul tot 
twaalf  ongeveer gelijke oordelen en gelijke gedragskenmerken gerealiseerd kan worden,  
omdat dit volgens haar in het belang van het kind is, en niet iedereen opnieuw het wiel 
hoeft uit te vinden. Tegelijkertijd wordt er op gewezen dat het realiseren van uniformiteit 
lastig is omdat er verschillen zijn in de wijze waarop professionals ermee omgaan en 
tussen wat professionals prettig vinden werken (FG2, 3). De pm’er uit KC3 die met 
Cito toetsen werkt ervaart dat het allemaal al erg gestandaardiseerd is. Zij meent dat 
het basisonderwijs geen behoefte heeft aan een toetsscore of  een overdrachtsformulier 
met zorgpunten, maar vooral aan informatie over wat het kind laat zien, en wat het 
kind juist goed kan doen. Om hieraan tegemoet te komen is nu een persoonlijke 
overdracht van kindinformatie nodig (FG2, 1). Een pm’er uit KC2 veronderstelt dat 
de informatie uit GOLD al goed bruikbaar is voor het onderwijs, en vraagt zich af  of  
voor een goede informatieoverdracht iedereen met precies hetzelfde instrument zou 
moeten gaan werken (FG1, 2). De Intern begeleider uit het basisonderwijs uit dezelfde 
gemeente kan de bruikbaarheid van informatie uit GOLD voor het primair onderwijs 
niet beoordelen omdat zij het instrument niet kent. Daarnaast wordt erop gewezen 
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dat ondanks het gebruik van hetzelfde instrument de beoordeling met het volgsysteem 
Pravoo door voorschoolse en schoolse professionals voor dezelfde kinderen toch vragen 
oproept. Daarnaast constateert deze professional dat het inhoudelijk koppelen van 
ontwikkelingsdoelen uit GOLD aan landelijke referentieniveaus vergelijkbaar is met het 
gebruik van Cito en het opleggen van verplichte leerdoelen (FG1, 4). De bovenschoolse 
directeur staat niet negatief  tegenover het voorschrijven van instrumenten. De directeur 
wijst er op dat het belangrijk is de aanschaf  en het omzetten van het ene naar het andere 
systeem ook te faciliteren, omdat er door de organisaties eerder al is geïnvesteerd in de 
implementatie van een volgsysteem (FG3, 5). Ook is het belangrijk bij de planning van 
de implementatie rekening te houden met de benodigde ruimte in de jaarkalender van 
de school.

Een casemanager van Integrale Vroeghulp (IVH) zou het prettig vinden als in iedere 
gemeente hetzelfde volgsysteem zou worden gebruikt (FG2, 5). De coördinator van 
IVH stelt dit echter ter discussie. Zij vraagt zich af  of  de ontwikkeling van het kind 
afhangt van het gebruik van een (gestandaardiseerde) methode (FG3, 7). De manager 
van Jeugdhulp Friesland ziet wel een meerwaarde in het gebruik van kindvolgsystemen, 
mits dat er toe leidt dat kinderen vaker in gewone voorzieningen kunnen blijven 
(FG3, 8). De ambtenaren stellen zich terughoudend, maar wel verschillend op. De ene 
ambtenaar stelt het belangrijk te vinden dat een kindvolgsysteem goed aansluit op wat 
in het basisonderwijs gebeurt, maar pas in actie te komen wanneer er signalen komen 
dat het huidige kindvolgsysteem niet goed functioneert (FG3, 11). Bovendien geeft 
deze ambtenaar aan dat de gemeente eerder sturend optreedt naar organisaties waarmee 
zij een subsidierelatie hebben, dan naar marktpartijen, zoals de kinderdagopvang. De 
andere ambtenaar stelt dat een kindvolgsysteem bij de organisatie moet passen, en 
daarom geen kindvolgsysteem te gaan voorschrijven (FG3, 9). Wel wil deze gemeente 
iets van vooruitgang in de ontwikkeling terug kunnen zien. De ambtenaar hoopt dat 
daarvoor uit de verschillende volgsystemen wel vergelijkbare informatie naar voren kan 
komen. Een derde ambtenaar vindt dat de keuze afhankelijk is van de afspraken die 
organisaties op lokaal niveau bestuurlijk met elkaar maken (FG3, 10).

8.3 Resultaten samenwerking
Een ander uitgangspunt in ‘GROEI’ is de bereidheid van professionals uit andere 
vakdisciplines om hun expertise in te zetten voor het versterken van de opvoedingssituatie 
van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten, die daarvoor door hun organisaties 
en financiers wel moeten worden gefaciliteerd. Inhoudelijk is onderscheid gemaakt 
tussen de horizontale doorgaande lijn en de vertikale doorgaande lijn. In de horizontale 
doorgaande lijn werken vakdisciplines samen die tegelijkertijd bij het kind betrokken 
zijn. In de vertikale doorgaande lijn gaat het om de samenwerking tussen vakdisciplines 
die na elkaar verantwoordelijk zijn voor het kind. Op het gebied van de horizontale 
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samenwerking is bij de analyse van de reacties van de deelnemers vooral gefocust op 
de vakdisciplines waar de pm’ers mee te maken hebben, de aard van de dienstverlening, 
en de mate waarin de dienstverleners bereid zijn hun expertise in te zetten op het 
versterken van de opvoedingssituatie in het kindercentrum. Met betrekking tot de 
doorgaande lijn naar het basisonderwijs is gefocust op de wijze waarop kindinformatie 
wordt uitgewisseld. In beide situaties is verkend in welke mate de samenwerking berust 
op afspraken.

Alle tekstfragmenten die verwijzen naar onderlinge samenwerking zijn thematisch 
gecodeerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de samenwerking met het primair 
onderwijs en de samenwerking met zorgvoorzieningen. Dit leidde tot in totaal 170 
referenties. Om gemaakte afspraken snel op het spoor te komen is voor de horizontale 
en verticale samenwerking eerst gezocht naar tekstfragmenten waaruit blijkt dat er 
samenwerkingsafspraken tussen de kindercentra en externe vakdisciplines zijn gemaakt. 
Er zijn 17 tekstfragmenten gevonden waarin de woorden ‘‘afspraak’’, ‘‘afspraken’’ of  
‘‘afgesproken’’ in de gesprekken voorkwamen. Deze tekstfragmenten zijn vooral in de 
focusgroep met managers en gemeenteambtenaren te vinden. Gezien het grote aantal 
gecodeerde referenties is daarna in de transcripties gezocht naar nieuwe tekstfragmenten 
die volgden op de vragen waarmee de moderator dit onderwerp inleidde. Tot slot is als 
laatste controle de eerdere search uitgebreid met de woorden ‘‘talent’’, ‘‘probleem’’, 
‘‘steun’’, ‘‘zorg’’ en synoniemen daarvan.

De resultaten van de analyses op twee inhoudelijke aandachtsgebieden worden 
hieronder apart besproken

8.3.1 De horizontale samenwerking
De horizontale samenwerking heeft betrekking op de wijze waarop externe 
vakdisciplines actief  betrokken zijn bij kinderen die zijn geplaatst in een gewoon 
kindercentrum, en de mate waarin zij hun expertise dienstbaar stellen aan het 
versterken van die opvoedingssituatie. In deze focusgroepen zijn vakdisciplines en 
managers aanwezig van de JGZ, van een stichting maatschappelijk werk (CJG), uit de 
teams van het samenwerkingsverband Integrale Vroeghulp (IVH) en van Jeugdhulp. 
Bij de analyse van de tekstfragmenten is gefocust op twee thema’s: (1) de aangeboden 
diensten, en (2) de mate waarin de dienstverleners bereid zijn hun expertise in te zetten 
op het versterken van de opvoedingssituatie in het kindercentrum. Bij het analyseren 
van de aangeboden diensten is gezocht naar welke vakdisciplines zijn genoemd, de 
omschrijving van de dienst, de locatie waarin de professionals hun diensten aanbieden, 
en of  daar lokale afspraken aan ten grondslag liggen. Indien werkafspraken voor de 
inzet door de deelnemers in de tekstfragmenten zijn gevonden staan de afspraken bij 
de diensten vermeld. Allereerst wordt hieronder een overzicht gegeven van de aard van 
de diensten die in de focusgroepen naar voren kwamen. Vervolgens wordt informatie 
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uit de tekstfragmenten gepresenteerd waaruit naar voren komt in welke mate de 
dienstverleners zijn gericht op het versterken van de gewone opvoedingssituatie.

De aangeboden diensten

In de verschillende tekstfragmenten zijn diensten naar voren gekomen, die hier 
eerst inhoudelijk worden samengevat. In de beschrijving van deze resultaten wordt 
meegenomen of  de externe professionals ook in het kindercentrum zelf  komen om de 
opvoedingssituatie ter plekke te beoordelen en ondersteunen. 
In de wijze waarop de dienstverlening in de focusgroepen door de deelnemers werd 
gepresenteerd wordt zichtbaar dat de pedagogisch medewerkers met verschillende 
externe vakdisciplines te maken kunnen krijgen: de leerkracht, de logopediste, de 
fysiotherapeut, de sociaalverpleegkundige, de maatschappelijk werker, de pedagoog 
en de pedagogisch medewerker van jeugdhulp. Soms kan uit de functie niet worden 
opgemaakt welke specifieke vakkennis naast de meer generalistische taken van de 
professionals verwacht mag worden. Nadere analyse van de functie ‘‘casemanager’’ 
binnen het team IVH laat bijvoorbeeld zien dat het kan gaan om een professional met 
een opleiding hbo-j, of  MO-A Pedagogiek, maar ook om de opleiding z-verpleegkunde. 
Uit de informatie die de disciplines geven blijkt de manier waarop iemand kan worden 
ingezet afhankelijk is van de organisatie waarvoor wordt gewerkt. Tegelijkertijd blijkt dat 
een professional voor dezelfde opdrachtgever ook met verschillende opdrachten kan 
worden ingezet. Zo kan de pedagoog van de JGZ op verzoek van het kinderdagverblijf  
alleen een observatie doen wanneer die inzet door de gemeente wordt vergoed, tenzij 
de ouder het kind voor nader onderzoek wil aanmelden bij het team IVH. Vanuit 
die opdracht kan dezelfde pedagoog wel een bezoek aan het kindercentrum afleggen 
(FG2, pedagoog; FG3, manager kinderopvang, bovenschools directeur, manager JGZ, 
provinciaal coördinator IVH). 

KC3 heeft wel leerkrachten op de groep gehad, wanneer de pm’er zich afvraagt of  het 
kind gewoon naar de basisschool kan (FG2, tutor, 1). Daarnaast kan dit kindercentrum 
voor vragen over een kind een beroep doen op een pedagoog die in dienst is van de organisatie 
waarvoor zij werkt. In KC4 kan de stafpedagoog van deze organisatie door de teams 
worden ingeschakeld wanneer het de teams niet lukt het pedagogisch aanbod te laten 
aansluiten bij wat het kind nodig heeft (FG3, 3). In zowel KC3 als KC4 kan deze 
pedagoog in de groepssituatie zelf  observeren en adviseren.

KC2 meldt de betrokkenheid van paramedici zoals logopedisten en fysiotherapeuten. 
De contacten met deze vakdisciplines verlopen via de ouders (FG1, Pm2). Via de 
ouders krijgen de pm’ers vervolgens ook tips voor de omgang met het kind in het 
kindercentrum. Wanneer een pm’er behoefte heeft aan rechtstreeks contact, kan de 
ouder gevraagd worden hiervoor toestemming te geven. Pm’ers van KC2 rapporteren 
deze adviezen en tips wel te gebruiken wanneer dat haalbaar is in de groep.
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Sinds kort werkt de sociaalverpleegkundige van het CB-team van de JGZ samen met KC2 
bij het uitwisselen van kindinformatie, met als doel de beeldvorming rond kinderen 
over wie vragen zijn te optimaliseren. Op die wijze kan het CB-team haar expertise 
vroegtijdig toevoegen aan dat van het kindercentrum, en risico’s gerichter inschatten. 
Daarvoor wordt niet apart toestemming van de ouders gevraagd (FG3, manager 
kinderopvang). Dat overleg vindt plaats aansluitend op een ander zorgoverleg in die 
gemeente, en betreft alleen het uitwisselen van informatie. Vervolgens kan het CB-team 
besluiten een aandachtspunt uit dat overleg in het periodieke (gezondheids-)onderzoek 
op het Consultatiebureau mee te nemen. 
De pedagogen van de JGZ kunnen door het kindercentrum worden ingeschakeld voor het 
uitvoeren van groepsobservaties, observaties in het gezin en het geven van advies over 
de omgang met zorgkinderen. Naast dit aanbod rond zorgkinderen wijst de pedagoog 
van de JGZ op het aanbod deskundigheidsbevordering (FG2, pedagoog JGZ). KC2 
heeft wel eens een pedagoog van de JGZ op bezoek gehad.

Er zijn gemeenten die de inzet van deze pedagogen vergoeden, maar het beleid 
verschilt per gemeente (FG1, pm1; coördinator CJG; FG3, manager kinderopvang 4, 
manager JGZ, ambtenaren 9, 10, 11). Het is mogelijk dat die inzet wel wordt vergoed 
voor peuterspeelzalen, maar niet voor inzet in kinderdagverblijven. De inzet kan worden 
vergoed voor ondersteuning bij individuele zorgkinderen, maar niet voor vragen over 
de pedagogische aanpak van kinderen in een drukke groep. Deels blijkt die inzet 
echter ook afhankelijk te zijn van de bereidheid van de professionals om de pedagoog 
te benaderen of  in de groep toe te laten (FG1, Pm1, Pm2, coördinator CJG; FG3, 
directeur kinderopvang, stafmedewerker kinderopvang):

“Maar ik denk dat als ik inderdaad een probleem zie bij een kind, dan kunnen wij aan de bel 
trekken. En dan denk ik: Moet ‘X’ dan komen om te bepalen of  dat kind inderdaad een probleem 
heeft? Wanneer komt ‘X’ kijken?  Op het moment dat wij vinden dat er iets aan de hand is, of  komt 
zij kijken omdat wij het niet zien?” (FG1, Pm2).

Daarnaast speelt bekendheid met het aanbod een rol (FG2, pedagoog; FG3, directeur 
kinderopvang, bovenschools directeur; coördinator IVH).
KC1 werkt samen met Jeugdhulp Friesland. Jeugdhulp Friesland biedt expertise aan uit 
het project Alert4you. Dit houdt in dat pedagogisch medewerkers van een Medisch 
Orthopedagogisch Dagverblijf  (MOD) met expertise jeugdzorg gedurende een periode 
met een frequentie van ééns in de zes weken met de pedagogisch werkers in het gewone 
kindercentrum op de groep meedraaien. Doel is deskundigheidsbevordering van zowel 
de pedagogisch medewerkers, als de jeugdhulp professionals (F3, manager kinderopvang 
4, manager jeugdhulp, 8). Kennis over risico’s en het omgaan met probleemgedrag wordt 
zo overgedragen aan de professionals in de gewone kindercentra; professionals uit de 
jeugdhulp doen meer ervaring op met hoe ‘normale’ kinderen reageren.
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In het team Integrale Vroeghulp (IVH) werken verschillende vakdisciplines samen. De 
vakdisciplines werken voor verschillende organisaties, die samenwerken op het gebied 
van diagnostiek en toeleiding. Zo kan de pedagoog van de JGZ vanuit het team IVH 
een groepsobservatie uitvoeren in een kindercentrum (FG3, coördinator IVH). Het 
is een ‘onderkenningstraject’, geen ‘oplossingstraject’, aldus de manager van de JGZ. 
Voorwaarde voor de inzet van dit team is dat ouders een zorgvraag over het kind 
hebben, waarvoor nader onderzoek gevraagd wordt. Doel is het vaststellen van een bij 
het kind en gezin passend (zorg-)arrangement. Behandeling van een vraag door het team 
biedt geen garantie dat de opvoedingsvraag van de professionals in het kindercentrum 
beantwoordt wordt:

“Wanneer die ouder acuut hulp nodig heeft, dan is het wel mogelijk om vanuit het team IVH 
daar hulp op in te zetten, maar als het kindercentrum dezelfde vraag zou hebben, dan blijft de 
vraag vaak liggen. Dan moet het kindercentrum zelf  die vraag gaan oplossen” (FG3, coördinator 
peuterspeelzalen). 

Het aanbod is bij alle kindercentra en de deelnemers uit het primair onderwijs bekend, 
maar de stafmedewerker van KC4 wist niet dat de professionals ook in het kindercentrum 
zelf  komen. Alleen KC2 lijkt dit team niet zelf  in te schakelen. 
Naast het team IVH worden in de focusgroepen nog andere teams genoemd, waarin 
verschillende vakdisciplines samenwerken. Dat zijn het zorgteam voor 0-12 jarigen op 
schoolniveau, het buurtnetwerk, het CJG of  het lokale sociaal team. In de focusgroepen 
is de mogelijke betekenis van deze teams voor de professionals in de kindercentra 
inhoudelijk niet besproken.

De gerichtheid op het versterken van de opvoedingssituatie in het kindercentrum zelf
Voor de implementatie van ‘GROEI’ is het belangrijk dat deze vakdisciplines gericht 
zijn op het versterken van de opvoedingssituatie in het kindercentrum zelf. Hierna 
wordt samengevat in welke mate uit de tekstfragmenten naar voren is gekomen dat dit 
uitgangspunt wordt ondersteund, en in welke mate dat ook al gebeurt.
Bij het versterken van de eigen opvoedingssituatie in kindercentra staan vooral de 
ondersteuningsbehoeften van de pm’ers centraal. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan 
om tips voor het omgaan met een drukke groep (FG1, Pm’er 1; FG3, directeur 
kinderopvang), om de vraag of  een kind naar de gewone basisschool kan (FG2, tutor), 
of  om tips voor het omgaan met een kind met een spraak- of  motorisch probleem 
(FG1, Pm 2). De pm’er van KC1 benadrukt dat het voor een goede beeldvorming 
van het kind in de situatie belangrijk is dat de pedagoog één of  twee dagdelen op de 
groep komt meedraaien, en niet met een standaardtest aankomt (FG2, 3). Wanneer de 
coördinator CJG een pm’er vraagt waarom er geen gebruik gemaakt is van het aanbod 
van de gemeente om de pedagoog van de JGZ voor groepsobservaties in te schakelen 
is het antwoord (FG1, Pm1): 
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‘‘Voor de kinderopvang is dat gewoon moeilijker omdat de groepen elke dag een verschillende 
groepssamenstelling hebben. Dus als je alle kinderen wil laten zien dan zou ze op alle dagdelen de 
groepen moeten observeren. (…) Nee, dat werkt niet. Dan kun je beter zeggen bij deze groep willen 
we wat ondersteuning omdat er bijvoorbeeld alleen maar jongens in zitten, die alleen maar heel veel 
lawaai hebben en heel veel rennen. Heb je daar tips voor, dus dat je echt gericht tips vraagt’’.

De pm’er gaat er in dit tekstfragment vanuit dat de groepsobservaties van de JGZ zijn 
bedoeld voor het opsporen van ontwikkelingsrisico’s bij kinderen. Zij ziet daar geen 
meerwaarde voor. Wel ziet zij een meerwaarde van de inzet van een pedagoog voor het 
vraaggericht ondersteunen van het pedagogisch handelen van pm’ers. 
Alleen de professionals in KC3 en KC4 lijken toegang te hebben tot een pedagoog die tot 
taak heeft de opvoedingssituatie van de kindercentra zelf  te ondersteunen (FG2, tutor; 
FG3, stafmedewerker). De pedagogisch medewerkers van Jeugdhulp Friesland worden 
ingezet om in de gewone opvoedingssituatie meer specifieke kennis in te brengen over 
het signaleren van ontwikkelingsrisico’s en het omgaan met probleemgedrag. Daarnaast 
stellen deze ervaringen de jeugdhulpwerkers in staat om gedrag dat kinderen in een speciale 
voorziening laten zien te plaatsen in de context van een normaal ontwikkelingsverloop. 
Voor de overige vakdisciplines hebben de professionals in de kindercentra in eerste 
instantie de functie van informatieleverancier, zodat zij hun werk op het gebied van 
vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen en gezinsondersteuning goed 
kunnen uitvoeren. Vanuit de betrokkenheid bij de individuele kinderen bieden de 
pedagogen van de JGZ de kindercentra ook ondersteuning op de groep aan, maar de 
inzet van deze discipline is erg afhankelijk van het beleid van de gemeenten. 

8.3.2. De verticale samenwerking 
De verticale doorgaande lijn heeft betrekking op het realiseren van overdracht van 
kindinformatie aan de basisschool, zodat de school het onderwijsaanbod kan aanpassen 
aan de behoeften van de leerling. Een belangrijk terugkerend thema in de drie 
focusgroepen was de mate waarin de overdracht van kindinformatie uit voorschoolse 
voorzieningen er daadwerkelijk toe leidt dat het basisonderwijs de kindinformatie uit 
de voorschoolse periode gebruikt. Bij de analyse van de tekstfragmenten is gefocust 
op de wijze waarop kindinformatie wordt uitgewisseld, en op de daarvoor gemaakte 
werkafspraken.

Onder regie van gemeenten gemaakte afspraken

Gemeenten sturen de afspraken over het realiseren van een doorgaande lijn op 
verschillende manieren aan. De ene gemeente maakt samen met de uitvoerende 
organisaties op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs afspraken in het kader van 
‘een sluitende aanpak’. In dat verband is ook afgesproken dat kindinformatie uit de 
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voorschoolse kindercentra ‘warm’ wordt overgedragen aan het basisonderwijs. ‘Warm’ 
betekent dat er persoonlijk contact is tussen een professional uit het kindercentrum en 
een professional uit de basisschool. Het kindvolgsysteem is daarvoor een hulpmiddel. 
Wanneer de organisaties merken dat de beoogde sluitende aanpak niet goed werkt, 
verwacht de gemeente dat dit wordt ingebracht in het overleg, zodat oplossingen 
kunnen worden gezocht voor de knelpunten. (FG3, ambtenaar 10). Een andere 
gemeente stuurt minder sterk op resultaten. Daar is met de bovenschoolse directeuren 
in de stuurgroep VVE de algemene afspraak gemaakt om de tijd te nemen voor het 
realiseren van een goede doorgaande lijn naar het basisonderwijs. De gemeente heeft 
volgens de ambtenaar te maken met verschillende bestuurlijke lagen in het primair 
onderwijs. De uitvoering is de verantwoordelijkheid van de locatiedirecteuren, terwijl 
de gemeenten met de bovenschoolse directeuren om de tafel zit (FG3, ambtenaar 
11). Uit informatie van de coördinator zorgnetwerk (FG2, 2) in de tweede focusgroep 
blijkt echter dat in die gemeente wel afspraken zijn gemaakt. Een afspraak is dat elk 
kind dat in de peuterspeelzaal is geweest wordt overgedragen, en dat elke school een 
intake doet waarbij ouders wordt gevraagd waar het kind in de voorschoolse periode is 
geweest (FG2). De derde gemeente kent inmiddels alleen nog kinderopvang. Zij heeft 
het maken van resultaatsafspraken met alle voorzieningen voor kinderopvang en de 
scholen in de planning gezet. De doorgaande lijn en overdracht van kindinformatie zijn 
daar onderdeel van (FG3, ambtenaar 9). 

Het realiseren van de “warme” overdracht

Wanneer afspraken zijn gemaakt over het “warm’’ overdragen van informatie, wordt naast 
de overdracht van het schriftelijke dossier een persoonlijk contact tussen een professional 
uit het kindercentrum en een professional uit het basisonderwijs georganiseerd. De 
hieronder besproken kindercentra werken in verschillende gemeenten, en lijken de 
samenwerking met het basisonderwijs verschillend uit te voeren. 
De professionals van KC1 geven de schriftelijke informatie mee aan de ouders, en 
laten het aan de ouders over of  deze informatie aan het basisonderwijs wordt verstrekt 
(FG2, Pm3). De professional zou zelf  wel graag meer contact met het basisonderwijs 
willen, maar denkt dat het organisatorisch, qua tijd en gelegenheid moeilijk is om dat te 
realiseren. De kinderen gaan vanuit het kindercentrum naar veel verschillende scholen, 
en de scholen krijgen kinderen uit veel verschillende kindercentra binnen.
KC2 zegt de informatie rechtstreeks naar het onderwijs te sturen, waarna de informatie 
weer wordt overgedragen aan de ouders (FG1, pm1). In de praktijk worden afspraken 
echter niet helemaal nageleefd, en is er behoefte aan regelmatig overleg op zowel 
bestuurlijk als uitvoerend niveau om te borgen dat afspraken worden nageleefd 
(FG1: pm1, intern begeleider en coördinator CJG; FG3, directeur kinderopvang en 
bovenschools directeur primair onderwijs). Tijdens de gesprekken in de eerste en derde 
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focusgroep kwamen de volgende punten naar voren: de ‘‘warme’’ overdracht wordt niet 
altijd gerealiseerd. Het primair onderwijs kent het nieuwe kindvolgsysteem niet, zodat 
de gebruiksmogelijkheden daarvan niet kunnen worden beoordeeld. Na het in gebruik 
nemen van een nieuw kindvolgsysteem wordt informatie uit dit kindvolgsysteem 
opeens niet (meer) aan het basisonderwijs doorgegeven; hierover is niet met de intern 
begeleider uit het primair onderwijs gecommuniceerd. Vanuit het primair onderwijs is 
daar ook geen navraag naar gedaan, het onderwerp blijkt pas tijdens de focusgroep op 
tafel te komen (FG1, pm1, intern begeleider). De professional uit het kindercentrum 
voelt zich niet voldoende serieus genomen door het basisonderwijs. Na de overdracht 
van zorgkinderen heeft de basisschool in de afgelopen 20 jaar nog nooit aan haar 
teruggekoppeld of  haar informatie heeft bijgedragen aan een goede begeleiding van 
de leerling. De pm’er heeft de indruk dat de informatie uit het volgsysteem ‘‘de helft van 
de tijd gewoon onder in de kast komt te liggen’’ (FG1, pm1). De intern begeleider laat weten 
dat het vorige kindvolgsysteem van de kinderopvang het basisonderwijs onvoldoende 
informatie opleverde. Daarnaast blijkt het gebruiken van eenzelfde peutervolgsysteem 
ook geen garantie te zijn voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Het primair onderwijs 
ervaart namelijk verschillen in de beoordeelde niveaus voor hetzelfde kind met het 
volgsysteem Pravoo, dat met de peuters uit de peuterspeelzalen mee komt (FG1, intern 
begeleider). Er is behoefte aan toelichting op de in de peuterspeelzalen met Pravoo 
beoordeelde niveaus.
KC3 laat ouders het overdrachtsformulier voor het basisonderwijs tekenen, en zou voor 
alle peuters een warme overdracht moeten realiseren. Ook in deze gemeente worden 
de  afspraken echter niet altijd nageleefd (FG2, tutor/pm’er, coördinator zorgnetwerk; 
FG3, coördinator peuterspeelzalen).

Knelpunten die rond de doorgaande lijn door de deelnemers zelf  worden genoemd 
komen grotendeels met elkaar overeen. Informatie uit de voorschoolse kindercentra 
wordt door leerkrachten niet altijd gebruikt. Dit zou te maken hebben met visieverschil, 
met  waardering van de professionals in het voorschoolse werkveld, met de behoefte 
van leerkrachten om zich bij het eerste oordeel over het functioneren van het kind 
niet (negatief) te laten beïnvloeden door het oordeel van pm’ers uit de voorschoolse 
kindercentra. Daarnaast spelen praktische zaken mee zoals de kans op spontane 
persoonlijke ontmoetingen, werkdruk, het faciliteren van de communicatie met tijd 
en geld en ervaren beperkingen vanuit de privacywetgeving (FG1, pm’er 1pm1, intern 
begeleider; FG2, Pm3, coördinator zorgnetwerk, consulent jonge risico kinderen; 
FG3, directeur kinderopvang, bovenschools directeur). Ook zou onvoldoende worden 
doorgedacht bij het doorvoeren van beleidswijzigingen in een onderdeel van het (lokale) 
Jeugdstelsel. Wanneer de Onderwijsinspectie een school aanspreekt op tekorten in het 
onderwijsaanbod, kan dat er toe leiden dat de school wijzigingen in de inzet doorvoert, 



Hoofdstuk 8

214

die ten koste gaan van het realiseren van afspraken die in het kader van de doorgaande 
lijn zijn gemaakt (FG3, coördinator peuterspeelzalen).

Het belang van een duidelijke samenwerkingsstructuur

Uit de hierboven geschetste informatie valt op te maken dat in tenminste twee 
gemeenten eerder afspraken zijn gemaakt over het overdragen van informatie vanuit de 
voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs. Wat de afspraken precies inhouden, 
en de reikwijdte van de afspraken is niet duidelijk naar voren gekomen. De overdracht 
vindt niet op gestandaardiseerde wijze plaats, en persoonlijk contact tussen pm’ers en 
leerkrachten over hetzelfde kind lijkt niet vanzelfsprekend. Uit de tekstfragmenten van 
de focusgroepen kwam naar voren dat de deelnemers vinden dat voor het realiseren van 
de beoogde informatieoverdracht veel afhangt van de houding van de professional. Het 
organiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur, met afspraken op papier, zou 
er toe kunnen bijdragen dat de uitvoering van afspraken minder afhankelijk wordt van 
persoonlijke inzet van mensen. 

8.4 Samenvatting en conclusie draagvlak GRoEI
Naast informatie over de bruikbaarheid van GOLD, was voor de implementatie van 
GROEI informatie nodig over het draagvlak voor ‘‘GROEI’’. Daarvoor zijn drie 
focusgroepen georganiseerd, waarbij totaal 25 uitvoerende professionals en managers 
uit de kindercentra, het primair onderwijs en (gezondheids-) zorgorganisaties uit drie 
gemeenten betrokken waren (paragraaf  8.1). Daarnaast participeerden de betrokken 
beleidsambtenaren in deze focusgroepen. Om te verkennen in welke mate er steun te 
vinden is voor de implementatie van GROEI zijn drie deelvragen geformuleerd. Met 
vraag 3.1 is verkend in welke mate er bij kindercentra steun is te vinden voor de beoogde 
methodische werkwijze; met vraag  3.2 is verkend in welke mate er steun is te vinden 
voor het realiseren van de beoogde samenwerking tussen de verschillende vakdisciplines 
die bij de kinderen betrokken zijn. Voor het beantwoorden van deze vragen zijn de met 
Nvivo10 gecodeerde tekstfragmenten uit de transcripties gebruikt, die thematisch zijn 
gecodeerd onder de categorieën ‘‘handelingsgericht werken’’ en ‘‘samenwerking’’. 

Het begrip handelingsgericht werken

De resultaten voor de beantwoording van subvraag 3.1 zijn vermeld in paragraaf  8.2. 
De deelnemers uit het onderwijs gebruiken het begrip ‘‘handelingsgericht werken’’ 
spontaan en benoemen naast de koppeling van kindinformatie en pedagogisch handelen 
aandacht voor het toepassen van deze werkwijze op alle kinderen, voor de invloed van de 
omgeving op de ontwikkeling en voor wat er goed gaat in de ontwikkeling van het kind. 
De pm’ers uit de kindercentra leggen wel allemaal een relatie tussen informatie uit het 
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volgen van de ontwikkeling met instrumenten enerzijds en het pedagogisch handelen 
voor individuele kinderen anderzijds, maar het begrip “handelingsgericht werken” is 
niet bij alle betrokkenen uit de vier kindercentra goed ingeburgerd. 

De beoogde systematische en planmatige werkwijze met een kindvolgsysteem

Een van de uitgangspunten voor het handelingsgericht werken in GROEI is het 
adopteren van een systematische planmatige aanpak. Voor het beschrijven van deze 
werkwijze worden niet dezelfde woorden gebruikt. In de tekstfragmenten werd het 
woord ‘methode’, en daarop lijkende synoniemen in verschillende betekenissen gebruikt: 
als aanduiding voor het kindvolgsysteem, als aanduiding van een beschikbare didactische 
methode, zoals Piramide, en als aanduiding van het proces van het methodisch werken. In 
de beoogde systematische en planmatige aanpak worden beslissingen die pm’ers tijdens 
de afzonderlijke stappen in het cyclische proces nemen, gestuurd door informatie die 
met een kindvolgsysteem is verzameld. De pm’ers uit alle vier kindercentra gebruiken 
informatie uit kindvolgsystemen, maar werken wel ieder met een eigen kindvolgsysteem. 
Uit de tekstfragmenten van de derde focusgroep blijkt dat de beoogde systematische en 
planmatige aanpak in tenminste KC1 en KC4 nog niet goed is geïmplementeerd. Uit de 
reacties van de pedagogisch medewerkers uit KC2 blijkt dat het belang van registratie 
op papier niet wordt onderkend. Men vertrouwt sterk op het mondeling uitwisselen 
van informatie tussen de teamleden. Deelnemers uit de voorschoolse kindercentra 
uitten geen principiële bezwaren tegen een meer gestandaardiseerd instrument voor het 
volgen van de ontwikkeling. Vanuit het onderwijs wordt wel een voorbehoud gemaakt. 

De implementatie van een nieuw kindvolgsysteem zou moeten worden gefaciliteerd, 
omdat de school al eerder zelf  heeft geïnvesteerd in het implementeren van een ander 
kindvolgsysteem. De intern begeleider merkt bovendien op dat met de implementatie 
van gestandaardiseerde systemen als GOLD en Cito kindercentra en scholen leerdoelen 
krijgen opgelegd. De verschillende functies die beroepskrachten uitoefenen beïnvloeden 
de wensen met betrekking tot welke informatie zij uit het voorschoolse kindvolgsysteem 
zouden willen halen. Vanuit de zorg wordt er verschillend gereageerd op de meerwaarde 
van informatie uit kindvolgsystemen en het belang van standaardisering van deze 
instrumenten. In de tekstfragmenten van de uitvoerend professionals uit de zorg is 
niet terug te vinden dat zij een meerwaarde zien in het gebruik van informatie uit 
voorschoolse kindvolgsystemen voor  taken op het gebied van vroegtijdige onderkenning 
van achterstanden en diagnostiek. In de focusgroep met managers en beleidsmakers 
wordt het gebruik van kindvolgsystemen voor het realiseren van een integrale aanpak 
wel breed ondersteund. De drie gemeenten vullen de regierol op het gebied van Voor- 
en Vroegschoolse Educatie en/of  breder preventiebeleid verschillend in, maar geen 
van de gemeenten lijkt eisen te willen stellen aan de kwaliteit van het instrument dat de 
voorschoolse voorzieningen moeten gebruiken. Eén ambtenaar maakt de opmerking 
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dat de gemeente dit alleen zal doen wanneer er signalen zijn dat de gehanteerde 
volgsystemen niet goed functioneren.

De beoogde samenwerking met andere vakdisciplines

De resultaten voor het beantwoorden van vraag 3.2 zijn vermeld in paragraaf  8.3.  De 
tekstfragmenten zijn voor het analyseren van de horizontale samenwerking (paragraaf  
8.3.1) en vertikale samenwerking (paragraaf  8.3.2)  apart verwerkt. 

a. De horizontale samenwerking

De horizontale samenwerking betreft de samenwerking van professionals die 
tegelijkertijd bij de ontwikkeling van het kind betrokken zijn. De wijze waarop pm’ers 
en externe professionals volgens de deelnemers samenwerken is op twee manieren 
gepresenteerd. Allereerst is een overzicht geboden van de diensten die in relatie tot de 
ondersteuning van kinderen in kindercentra worden aangeboden. Daarna is samengevat 
in welke mate die ondersteuning is gericht op het versterken van de opvoedingssituatie 
in het kindercentrum.

Professionals in kindercentra kunnen tijdens hun werk in contact komen met 
verschillende externe vakdisciplines: de leerkracht, de logopediste, de fysiotherapeut, 
de sociaalverpleegkundige, de maatschappelijk werker, de pedagoog en de pedagogisch 
medewerker van Jeugdhulp. Uit de functie van een externe hulpverlener kan de pm’er 
niet altijd afleiden welke specifieke vakkennis de betreffende professional kan inbrengen. 
De diensten die werden aangeboden sluiten aan bij de opdracht van waaruit de externe 
professionals in het kindercentrum worden ingezet en zijn in het algemeen gericht op 
het in kaart brengen van zorgbehoeften en het regelen van extra zorg die nodig is voor 
individuele kinderen in de groep. Er is volgens de professionals, stafmedewerker en 
managers van de vier kindercentra samengewerkt met leerkrachten, de pedagoog van de 
JGZ, de professionals van het team IVH, en pedagogisch medewerkers van Jeugdhulp 
die in de groep zelf  komen observeren. Het vaststellen van zorgbehoeften bij het kind, 
garandeert niet dat de ondersteuningsvraag die de professional in kindercentra voor 
het begeleiden van dat kind heeft door de externe professionals wordt beantwoord. De 
contacten met paramedici zoals logopedist en fysiotherapeut liepen over het algemeen 
via de ouders. Het indirecte contact met paramedici betekende echter ook niet dat 
de professionals in kindercentra verstoken bleven van tips voor de omgang met het 
kind. Bij het versterken van de eigen opvoedingssituatie in kindercentra staan vooral de 
ondersteuningsbehoeften van de pm’ers centraal. Alleen wanneer een organisatie zelf  
een pedagoog in dienst heeft, of  wanneer de gemeente de inzet van een pedagoog voor 
het kindercentrum heeft geregeld, zijn pedagogen beschikbaar die zonder toestemming 
van ouders kunnen inspelen op een ondersteuningsvraag van de pm’ers zelf. De mate 
waarin deze pedagogen daadwerkelijk worden ingezet is mede afhankelijk van de mate 
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waarin professionals elkaar kennen, en de mate waarin pm’ers bereid zijn om externe 
professionals in hun groepssituatie toe te laten. 

b. Verticale samenwerking

De verticale doorgaande lijn heeft betrekking op het realiseren van overdracht van 
kindinformatie aan de basisschool, zodat de school het onderwijsaanbod kan aanpassen 
aan de behoeften van de leerling. De resultaten voor de wijze waarop de overdracht 
tussen voorschoolse en schoolse voorzieningen wordt gerealiseerd zijn gepresenteerd in 
paragraaf  8.3.2. In tenminste twee gemeenten zijn afspraken over de overdracht tussen 
voorschoolse- en schoolse voorzieningen gemaakt, maar uit de tekstfragmenten wordt 
niet duidelijk welke afspraken precies per gemeente zijn gemaakt. De wijze waarop 
overdracht tussen de kindercentra en de schoolse voorzieningen in de drie gemeenten 
werd gerealiseerd verschilde per kindercentrum en per gemeente. De overdracht kan 
bestaan uit het meegeven van het kinddossier aan de ouders. Ook kan de informatie in 
een persoonlijk contact tussen de pm’er en een intern begeleider of  leerkracht worden 
overgedragen. Het bleek belangrijk te zijn dat de professionals in de kindercentra zich 
door het onderwijs serieus genomen voelen; zij willen in de reacties merken dat hun werk 
door de leerkrachten wordt gewaardeerd. Sommige leerkrachten hebben er behoefte 
aan om eerst zelf  een kind te beoordelen, voordat zij het oordeel van pm’ers over 
een kind inzien. Leerkrachten van het primair onderwijs zouden ondanks het gebruik 
van hetzelfde kindvolgsysteem Pravoo volgens de intern begeleider behoefte hebben 
aan contact met de voorschoolse professionals in verband met de interpretatie van de 
kindgegevens die zij overgedragen krijgen. 

Uit de tekstfragmenten bleek verder dat eenmaal gemaakte afspraken voor overdracht 
door de professionals niet vanzelfsprekend worden nagekomen. Om besluiten over 
rechtstreekse overdracht tussen de kindercentra en het basisonderwijs op bestuurlijk 
niveau op uitvoeringsniveau te realiseren zijn volgens de deelnemers faciliteiten nodig 
en is medewerking nodig van het lagere management, en de professionals zelf. Het 
realiseren van de samenwerkingsafspraken zou worden bevorderd door het organiseren 
van een duidelijke samenwerkingsstructuur, met afspraken op papier. Daardoor wordt 
volgens deelnemers de beoogde samenwerking minder afhankelijk van persoonlijke 
inzet van mensen. Een deelnemer wijst er op dat het bij samenwerking belangrijk is de 
consequenties van eigen beleidswijzigingen voor de samenwerking met externe partners 
te doordenken, en dat gemaakte afspraken bij alle betrokkenen bekend moeten zijn, 
zodat eenmaal gemaakte samenwerkingsafspraken geborgd kunnen blijven.



Hoofdstuk 8

218

8.4.1  Conclusie draagvlak GRoEI
De resultaten op de deelvragen 3.1 en 3.2 tonen een brede steun voor het gebruik van 
een kindvolgsysteem in voorschoolse kindercentra. De aanwezige kindercentra werken 
allemaal met een ander kindvolgsysteem. Uit de tekstfragmenten komt naar voren dat 
een systematische planmatige aanpak met dit kindvolgsysteem niet vanzelfsprekend is. 
De deelnemers uit de kindercentra hebben geen principiële bezwaren geuit tegen het 
standaardiseren van kindvolgsystemen voor de leeftijdsgroep 0-6 of  zelfs 0-12 jaar. 
Met standaardisering kan voorkomen worden dat iedereen zelf  het wiel opnieuw moet 
uitvinden. Tegelijkertijd beperkt standaardisering de keuzevrijheid van professionals, 
en kan dit leiden tot verlies aan kwalitatieve ontwikkelingsinformatie. De vragen naar 
uniformering en standaardisering van kindvolgsystemen hebben niet geleid tot een 
verdiepende discussie over de eisen waaraan het kindvolgsysteem in voorschoolse 
voorzieningen zou moeten voldoen, de consequenties van een dergelijk beleid voor het 
eigen kindvolgsysteem, of  over de mate waarin GOLD dat instrument zou kunnen zijn. 
De ambtenaren uit de drie gemeenten voeren een terughoudend beleid. Iedere ambtenaar 
heeft een andere visie op de bemoeienis met kindvolgsystemen. De visies zijn: (1) ‘‘Dit 
is afhankelijk van de lokale bestuurlijke besluitvorming’’; (2) Een kindvolgsysteem 
hoort bij de organisatie. Als gemeente willen wij wel opbrengsten kunnen zien. Wij 
hopen dat de verschillende kindvolgsystemen wel vergelijkbare informatie opleveren. 
En: (3) kindvolgsystemen moeten aansluiten bij waar het onderwijs mee verder moet. 
Wij bemoeien ons er alleen mee als er signalen komen dat bepaalde kindvolgsystemen 
niet goed functioneren. Wij bemoeien ons alleen met organisaties waar wij een 
subsidierelatie mee hebben; niet met marktpartijen zoals de kinderopvang. De betekenis 
van informatie uit kindvolgsystemen voor het onderwijs en professionals uit de zorg 
is verschillend. Uit de gespreksfragmenten blijkt dat deelnemers uit het onderwijs veel 
waarde hechten aan de voorschoolse informatie; professionals uit de zorg associëren de 
informatie uit kindvolgsystemen minder vanzelfsprekend met informatie die zij voor 
hun eigen besluitvorming nodig hebben. 

In de praktijk werken de aanwezige pedagogisch medewerkers samen met leerkrachten, 
paramedici en (ortho)pedagogen. Een duidelijke ondersteuningsstructuur is voor die 
samenwerking niet opgezet. De gerealiseerde contacten tussen professionals uit het 
onderwijs, en uit de (jeugdgezondheids-)zorg zijn volgens de deelnemers erg afhankelijk 
van lokaal beleid, en lijken sterker te zijn ontwikkeld voor de peuterspeelzalen dan voor 
de kinderopvang. De doorgaande lijn met het basisonderwijs is het meest besproken. In 
tenminste twee gemeenten zijn hierover afspraken gemaakt, maar de uitvoering daarvan 
verschilt per gemeente en ook per kindercentrum. Gemaakte afspraken worden niet 
vanzelfsprekend uitgevoerd, en beleidswijzigingen met consequenties voor de ander 
worden niet vanzelfsprekend met elkaar besproken. Alle deelnemers uit de zorg tonen 
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een grote bereidheid om met professionals in voorschoolse voorzieningen samen te 
werken, en daarvoor naar de kindercentra te komen, maar die contacten zijn toch 
vooral ondersteunend voor het adequaat uitvoeren van de eigen zorgtaken gericht op 
vroegsignalering van en interventie bij individuele kinderen met een beperking, een 
gedragsstoornis, of  risico’s in de opvoedingssituatie thuis. Voor het in gang zetten van 
die trajecten is toestemming van ouders nodig. Het in gang zetten van die zorgtrajecten 
garandeert niet dat de ondersteuningsvragen van de professionals worden beantwoord. 
Doordat niet alle deelnemers vanuit de zorg in de gesprekken belang hechten aan 
informatie uit kindvolgsystemen, of  risicofactoren in de opvoedingssituatie van het 
kindercentrum zelf, en bovendien ook niet vanzelfsprekend tijd doorbrengen op de 
groep, kan er niet vanuit worden gegaan dat bevorderende of  belemmerende factoren 
in de opvoedingssituatie van het kindercentrum adequaat bij de diagnostiek worden 
betrokken. Twee kindercentra hebben zelf  een pedagogisch stafmedewerker in dienst. 
De door deze pedagogen geboden ondersteuning richt zich in eerste instantie op het 
versterken van de opvoedingssituatie in het kindercentrum. Deze pedagogen zijn niet 
vanzelfsprekend goed geïnformeerd over de bijdrage die externe vakdisciplines in het 
kindercentrum kunnen bieden. Voor jonge kinderen wordt specifieke expertise zoals 
logopedie en (kinder)fysiotherapie regelmatig ingezet. Uit de tekstfragmenten blijkt dat 
het niet vanzelfsprekend is, dat deze paramedici de voor de ontwikkelingsstimulering van 
het kind relevante informatie rechtstreeks met de professionals in het kindercentrum 
delen, en andersom, dat de professionals uit de kindercentra voor ontwikkelingsvragen 
rechtstreeks bij deze vakspecialisten terecht kunnen.
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9
DISCUSSIE

“Kinderen hebben er recht op dat ze goed worden voorbereid op de volgende stappen 
in hun ontwikkeling; dat ze de kennis en vaardigheden hebben die in onze cultuur 
wordt verwacht bij vierjarigen en in het onderwijs”, (Singer & Kleerekoper, 2009; p. 
236). Deze tekst staat te lezen in het pedagogisch kader kinderopvang 0-4 jaar dat met 
steun van de sector verscheen. Pedagogisch medewerkers vinden het moeilijk om te 
beoordelen of  een kind zich normaal ontwikkelt. Zij denken dat een kindvolgsysteem 
hen bij het uitvoeren van deze signaleringstaak kan ondersteunen Daarnaast hebben 
zij zelf  behoefte aan deskundige ondersteuning wanneer zij zich zorgen maken 
over de ontwikkeling van een kind. Vanuit deze vragen is gezocht naar een passend 
kindvolgsysteem en naar handreikingen voor het versterken van het pedagogisch 
handelen van deze professionals. Het daarvoor uitgevoerde literatuuronderzoek leidde 
tot het in hoofdstuk 2 beschreven (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI. 
Dit raamwerk kwam tot stand op basis van literatuuronderzoek naar factoren die 
de pedagogische kwaliteit in kindercentra en daarmee de ontwikkeling van het kind 
beïnvloeden. De hoofdvraag voor dit onderzoek is geformuleerd als:

”Hoe kan het (ortho)pedagogisch didactisch raamwerk GROEI het pedagogisch handelen 
van professionals in voorschoolse voorzieningen versterken zodat handelingsverlegenheid en 
opvoedingsproblemen bij de intrede in het basisonderwijs worden voorkomen of  beperkt?” 

De ontwikkeling van de Nederlandstalige versie van GOLD is in hoofdstuk 4 
beschreven. De in het (ortho)pedagogisch didactisch raamwerk beoogde systematische 
en planmatige werkwijze, waar nodig ondersteund door andere vakdisciplines, wordt 
GROEI genoemd. Alvorens GROEI breder kan worden geïmplementeerd moest de 
bruikbaarheid van GOLD-NL worden onderzocht en moest worden verkend in welke 
mate er draagvlak is voor GROEI. Dit heeft geleid tot drie deelvragen. In hoofdstuk 
6 zijn de resultaten van het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid van GOLD 
gepresenteerd. In hoofdstuk 7 zijn de resultaten van de psychometrische kwaliteit van 
GOLD beschreven, en hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar 
het draagvlak voor GROEI. Eerst worden in dit hoofdstuk de sterkten en zwakten 
van dit onderzoek beschreven. Vervolgens wordt de validiteit besproken, waarna in 
paragraaf  9.3 de hoofdvraag kan worden beantwoord. Het hoofdstuk zal in paragraaf  
9.4 afsluiten met een nabeschouwing en aanbevelingen voor de praktijk, het beleid en 
vervolgonderzoek.



Hoofdstuk 9

222

9.1 Sterkten en zwakten in dit onderzoek
Het onderzoek is getypeerd als een veldonderzoek. In dit onderzoek is een combinatie 
van methoden toegepast om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Verkennend 
veldonderzoek stelde de onderzoeker in staat om de mogelijkheden voor het met 
GROEI versterken van het pedagogisch handelen in de natuurlijke omgeving van het 
kindercentrum te bestuderen, en nieuwe nog onbekende factoren te ontdekken die het 
toepassen van de beoogde werkwijze kunnen beïnvloeden. De sterkte van dit onderzoek 
is het combineren van kwantatieve en kwalitatieve methoden. Deze onderzoeksopzet 
wordt mixed methods genoemd. Met behulp van kwalitatief  onderzoek werd een open 
houding gewaarborgd bij het zoeken naar factoren die een succesvolle implementatie 
van GROEI beïnvloeden. Het combineren van zelfrapportage door de professionals via 
semi-gestructureerde vragenlijsten, met inspectie van de documenten en participerende 
observatie werd voorkomen dat de praktijksituatie te eenzijdig wordt belicht door de 
professionals of  de onderzoeker. Met de combinatie van methoden kwam een rijke 
hoeveelheid aan informatie beschikbaar over de wijze waarop professionals de in GROEI 
beoogde systematische en planmatige werkwijze toepassen en ervaren. Een deel van deze 
gegevens is kwantificeerbaar bij álle betrokken professionals opgevraagd, zodat inzicht 
kon worden verkregen in verschillen tussen de professionals en/of  de drie deelnemende 
organisaties. De vragenlijst maakte het mogelijk om met de beschikbare tijd zoveel 
mogelijk professionals te bereiken; de structurering van de vragenlijst ondersteunde 
bovendien het systematisch verwerken van de vele kwalitatieve gegevens. Met behulp van 
kwantitatieve gegevens kon de psychometrische kwaliteit van GOLD worden onderzocht. 
De wijze waarop de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is gemeten zegt niet alleen wat 
over de betrouwbaarheid van het instrument, maar biedt ook aangrijpingspunten voor 
de inrichting van de training die bij de implementatie wordt gegeven. Professionals, 
managers en beleidsmakers lieten elkaar en de onderzoeker via focusgroepen weten 
hoe zij denken over de in GROEI centraal gestelde handelingsgerichte werkwijze, 
en de daarvoor benodigde samenwerking. In dit onderzoek werden zo de voordelen 
van kwantitatief  en kwalitatief  onderzoek gecombineerd teneinde de resultaten van 
dit onderzoek te versterken (Creswell, 2009; Kerlinger & Lee, 2009). Een nadeel van 
dit type veldonderzoek is dat het in uitvoering omvangrijk en zeer tijdsintensief  is. 
Het serieus nemen van de professionals in het werkveld en onvoorziene factoren in de 
dagelijkse praktijk stonden wel eens op gespannen voet met de tijdsplanning binnen en 
doelstellingen van het onderzoek. 

9.2 Validiteit
Verschuren (2009) omschrijft validiteit als de mate waarin “onderzoeksresultaten in 
overeenstemming zijn met de onderzochte ontologische werkelijkheid” (p. 55-56). 
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Om de validiteit van een onderzoek te kunnen controleren kiest hij ervoor het begrip 
negatief  te definieren als “de mate waarin fouten tijdens het onderzoek geen kans 
krijgen, respectievelijk kunnen worden gereduceerd” (p.56). Fouten kunnen te maken 
hebben met zowel de interne validiteit van een onderzoek als met de externe validiteit. 
Interne validiteit is een voorwaarde voor externe validiteit.

Interne validiteit

Interne validiteit betreft volgens Verschuren (2009) de vraag of  “datgene dat wat de 
onderzoeker vindt op basis van materiaal wat daadwerkelijk is onderzocht klopt voor wat 
dit materiaal zelf  betreft” (p. 36). Het doel van de implementatie van GROEI is gericht op 
het versterken van voorschoolse voorzieningen, met als effect dat opvoedingsproblemen 
en ontwikkelingsachterstand bij de start van groep 3 worden voorkomen of  beperkt. 
De centrale vraagstelling van dit onderzoek beperkt zich tot het verkennen van de 
mate waarin de implementatie van de binnen GROEI beoogde systematische en 
planmatige aanpak hieraan kan bijdragen. Alle activiteiten van de onderzoeker zijn 
tijdens dit onderzoek direct of  indirect beïnvloed door de bovenliggende vraag: “Wat 
betekent dit voor implementatie?” Dit heeft tijdens het onderzoeksproces geleid tot 
aanpassingen in het tijdstraject van twee van de drie kindercentra, tot het leggen van 
andere inhoudelijke accenten, het toevoegen van inhoudelijke aandachtspunten, of  het 
loslaten daarvan. Om inzicht te geven in de factoren die tijdens dit proces de resultaten 
kunnen hebben beïnvloed is ook het onderzoeksproces geëvalueerd. De beschrijving 
hiervan is in hoofdstuk 5 opgenomen. Voor de structurering in het onderzoek is de 
inhoud afgebakend tot twee inhoudelijke hoofdthema’s: de bruikbaarheid van GOLD 
binnen GROEI, en het draagvlak voor een bredere implementatie van GROEI. 

Voor de uitwerking van het onderzoek zijn drie vragen geformuleerd. De vragen zijn 
gericht op de psychometrische kwaliteit van GOLD, de praktische bruikbaarheid van 
GOLD en het draagvlak voor GROEI. De vragen zijn voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen verder geoperationaliseerd om de onderzoeksvragen gestructureerd 
en controleerbaar te kunnen analyseren en beantwoorden. Voor het operationaliseren 
van de praktische bruikbaarheid zijn naast de aandachtspunten voor het beoordelen 
van de beoogde werkwijze aandachtspunten voor het “kunnen en willen” gehanteerd. 
Bij het begrip draagvlak spelen factoren als kennis, houding en gedrag een rol. De wijze 
waarop professionals in de praktijk op de beoogde manier met GOLD konden en 
wilden werken zegt daarom ook iets over het draagvlak bij deze professionals voor de 
implementatie van GROEI. Door de professionals, het management van de organisaties 
en de betrokken beleidsambtenaren op verschillende manieren actief  in het onderzoek 
te betrekken worden de resultaten nauwkeuriger en kon de praktijksituatie worden 
verkend vóórdat GROEI breder wordt geïmplementeerd (Tavecchio, & Gerrebrands, 
2012). Dit verhoogt de implementaire validiteit van het onderzoek (Verschuren, 2009). 
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De mate waarin de professionals, managers en beleidsmakers elkaar kenden, en belangen 
deelden, kunnen de objectiviteit van meningen over de met GROEI beoogde werkwijze 
hebben beïnvloed. Of  deze beïnvloeding een probleem is voor het interpreteren 
van de gegevens is de vraag. De informatie over zowel de meningen van de beoogde 
gebruikers als de processen die tijdens het onderzoek zichtbaar worden biedt relevante 
informatie over hoe de werkelijkheid er in de praktijk bij een implementatietraject 
uitziet. Implementatiestrategieën zullen met al deze factoren rekening moeten houden. 

Externe validiteit

De term externe validiteit verwijst naar de mate waarin de met dit onderzoek verkregen 
inzichten geldig zijn naar plaats, tijd en context (Verschuren, 2009). Het onderzoek 
is uitgevoerd in drie kindercentra in de provincie Fryslân, waarvan management en 
professionals bereid en in staat waren om voor het onderzoek een periode met 
GOLD te werken. De context in deze drie kindercentra, de professionals, en de 
diversiteit van de in deze kindercentra geplaatste kinderen is daardoor waarschijnlijk 
geen representatieve steekproef  uit alle kindercentra in Nederland. De studenten die 
hebben meegewerkt aan het onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 
GOLD komen van drie locaties van de Friese opleidingen PW3 en PW4. Onbekend 
is in welke mate deze studenten representatief  zijn voor de totale studentenpopulatie. 
GOLD is ontwikkeld voor de leeftijdsgroep 0-6 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd onder 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daardoor zijn de psychometrische gegevens van 
de Nederlandstalige versie niet zonder meer generaliseerbaar naar de eerste groepen 
van de basisschool. De focusgroepen bestonden uit bij de drie kindercentra betrokken 
professionals, managers en beleidsambtenaren. Daarnaast waren vertegenwoordigers 
uit de bij de kindercentra betrokken ketenpartners aanwezig. De in de provincie Fryslân 
beschikbare dienstverlening wordt beïnvloed door specifiek provinciaal en lokaal beleid. 
Bovendien wordt gewerkt aan een ingrijpende wijziging in het jeugdstelsel, waardoor de 
dienstverlening die nu door de organisaties wordt geboden er over drie jaar heel anders 
uit kan zien. Dit alles betekent dat zeer terughoudend moet worden omgegaan met het 
generaliseren van deze onderzoeksgegevens. 

Methodologische moeilijkheden

Het onderzoek is gestart met het zoeken naar een kindvolgsysteem en naar handvatten 
voor het versterken van de pedagogische kwaliteit van pm’ers. Bij de keuze voor GOLD 
was dit instrument nog in de beginfase van ontwikkeling. Verwacht werd dat het gebruiken 
van een instrument dat elders al is ontwikkeld minder tijd en geld zou kosten dan zelf  
een instrument te gaan aanpassen of  ontwikkelen. De vertaling en aanpassing van het 
materiaal vroeg meer tijd dan verwacht, waardoor het ontwikkelproces nog niet was 
afgerond, toen de trainingen voor het leren werken met GOLD voor de tijdsplanning 
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van het onderzoek in Nederland al moesten starten. In de training van GOLD is daarom 
gewerkt met een andere versie van GOLD, dan het instrument waar de pm’ers tijdens 
het onderzoek mee moesten gaan werken. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is niet 
bepaald voor de gecijferdheid en geletterdheid. De aanpassingen in de formuleringen van 
GOLD op de overige gebieden zijn alleen op basis van de resultaten van en besprekingen 
in de training doorgevoerd. Verwacht werd dat het aanscherpen van de formuleringen in 
de onderzoeksversie de interbeoordelaars betrouwbaarheid verbeteren. Het is niet meer 
mogelijk gebleken om de interbeoordelaars-betrouwbaarheid (IBB) met de nieuwe 
versie van GOLD te herhalen. Dat maakt het ondanks de positieve verwachtingen 
lastig om de resultaten op het gebied van de IBB in de algemene conclusie over de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid mee te nemen.

De combinatie van de methoden deed een groot beroep op de participatie van alle 
betrokkenen en op het volgtijdelijk organiseren van de onderzoeksactiviteiten. Ook 
werd een gebrek aan goed passende gestandaardiseerde instrumenten ervaren. Voor 
het bepalen van de concurrente validiteit waren bijvoorbeeld externe instrumenten 
nodig. De Bayley-III-NL ontwikkelingstest en de Vineland Screener 0-6 jaar kwamen 
het dichtst bij de beoogde conceptuele overeenkomsten, maar zijn voor een ander 
gebruiksdoel ontwikkeld. Ook zijn er verschillen in de wijze waarop de inhoud binnen 
deze instrumenten is gestructureerd, zodat het moeilijk was om voor het meten van de 
met GOLD beoogde inhouden een volledige overeenstemming van concepten met de 
andere instrumenten te vinden. Bovendien waren voorafgaand aan het onderzoek niet 
alle relevante aandachtspunten te voorzien, zodat ad hoc oplossingen moesten worden 
gezocht om informatie systematisch en gestructureerd te kunnen verzamelen. 

Het bleek voor het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid en psychometrische 
kwaliteit van GOLD erg lastig om de beoogde deelname van kinderen en professionals 
te realiseren. Er was veel extra inspanning nodig om voldoende deelname van kinderen 
te realiseren voor het bepalen van de concurrente validiteit van GOLD. De combinatie 
van onderzoekseisen die aan de dataverzameling werden gesteld, de beschikbaarheid 
van testleiders, de bereidheid en beschikbaarheid van ouders en testruimten, en de 
reisafstand voor testleiders bij beperkte openbaar vervoersmogelijkheden heeft geleid 
tot een groot verlies van deelname aan het onderzoek. Dit verlies heeft geen gevolgen 
gehad voor de representativiteit van de onderzoeksgroep.

Tot slot is het lastig om te beoordelen welke invloed verschillen in ondersteuning 
hebben gehad op de resultaten voor de praktische bruikbaarheid van GOLD. De 
ondersteuning was frequenter en intensiever op de kinderdagverblijven dan op 
de peuterspeelzaal. Er is echter geen verband gevonden tussen frequentie van 
ondersteuningscontact en de resultaten bij het beantwoorden van deze onderzoeksvraag.
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9.3 Conclusie
De eerste onderzoeksvraag is gericht op de mate waarin GOLD praktisch bruikbaar 
is. De resultaten voor het beantwoorden van deze vraag zijn gepresenteerd 
in hoofdstuk 6. Met de tweede onderzoeksvraag is de interne consistentie, de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de concurrente validiteit en de constructvaliditeit 
van GOLD onderzocht. Deze resultaten zijn in hoofdstuk 7 beschreven. In hoofdstuk 
8 zijn de resultaten voor het draagvlak van GROEI gepresenteerd.  De eerste 
onderzoeksvraag luidde:

“In welke mate is GOLD praktisch bruikbaar binnen het (ortho)pedagogisch 
didactisch raamwerk GROEI?” 

In het onderzoek naar de praktische bruikbaarheid van GOLD stond het systematisch 
en planmatig werken met de Nederlandstalige versie van GOLD centraal. Aan dit 
onderzoek hebben 17 pedagogisch medewerkers uit drie kindercentra deelgenomen. 
Met behulp van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden zijn in 
hoofdstuk 6 de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Geconcludeerd wordt 
dat GOLD binnen GROEI praktisch bruikbaar is, maar dat het gebruik van GOLD 
niet vanzelf  bij alle pm’ers tot de met GROEI beoogde systematische en planmatige 
aanpak leidde. Alle pm’ers waren voor dit onderzoek bereid om GOLD te gebruiken, 
en alle pm’ers bleken in staat bleken om de ontwikkeling met GOLD te beoordelen. 
Alle pm’ers menen bovendien dat GOLD het pedagogisch handelen en overdragen en 
onderbouwen van informatie over de ontwikkeling van het kind ondersteunt. Bovendien 
zijn aanwijzingen gevonden dat het introduceren van GOLD de uitvoering van taken 
op het gebied van vroegsignalering kan versterken. Een positieve beoordeling van de 
bruikbaarheid van GOLD betekent echter niet dat pm’ers zelf  voor dit observatiesysteem 
gaan kiezen. De terughoudendheid bij deze keuze blijkt vooral te maken te hebben met 
de ervaren gebruiksvriendelijkheid van de onderzoeksversie van GOLD. De ervaren 
gebruiksvriendelijkheid wordt bepaald door kenmerken van het instrument, door de 
benodigde leertijd om zich GOLD eigen te maken en moeilijkheden die pm’ers ervaren 
voor het volgen en stimuleren van de inhouden gecijferdheid en geletterdheid. Uit dit 
onderzoek komen een aantal factoren naar voren die een succesvolle implementatie 
kunnen bevorderen. De professionals uit dit onderzoek hebben bij de implementatie 
behoefte aan duidelijke sturing vanuit het management, aan training, aan leertijd, aan 
praktische oefening en vooral ook aan praktische ondersteuning op de werkvloer om 
de beoogde werkwijze te leren toepassen. De wijze waarop de professionals zich het 
observeren met GOLD eigen maakten laat grote verschillen tussen personen. Het 
digitaliseren van GOLD en het plaatsen van herkenbare gedragsvoorbeelden onder 
de te registreren ontwikkelingsniveaus in het instrument zal volgens een groot aantal 
pedagogisch medewerkers de gebruiksvriendelijkheid van GOLD verhogen. 
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Een belangrijk criterium voor de beoogde systematische en planmatige werkwijze in 
GROEI is het werken met een voor de gebruiksdoelen kwalitatief  goed bevonden 
instrument. Daarom lag in dit onderzoek het accent op de activiteiten voor het 
kwantitatief  meten van de psychometrische kwaliteit van GOLD. De tweede 
onderzoeksvraag luidde: 

“In welke mate is GOLD valide en betrouwbaar?” 

De resultaten van het onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van GOLD bij 
kinderen van 0 – 71 maanden in de Verenigde Staten zijn positief  (zie Lambert, Kim, 
Taylor, & McGee, 2010) en ook de eerste resultaten in dit Nederlandse veldonderzoek 
zijn veelbelovend. Bij onderzoek naar de interne consistentie, de concurrente validiteit 
en de constructvaliditeit is gebruik gemaakt van de beoordelingen die 17 pedagogisch 
medewerkers in GOLD hebben geregistreerd voor 76 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar. Het betreft kinderen die een gewoon kindercentrum bezoeken. Voor deze kinderen 
wordt een normale ontwikkeling verwacht. De gevonden waarden voor de interne 
consistentie zijn goed. Op het gebied van de concurrente validiteit zijn de gevonden waarden 
op de gebieden waarop overeenstemming werd verwacht voldoende tot zeer goed. 
Naast de verwachte overeenstemming tussen conceptuele gebieden is echter ook een 
hoge overeenstemming gevonden met de andere ontwikkelingsgebieden, wat de vraag 
oproept wat met de ontwikkelingsgebieden in de verschillende instrumenten precies 
wordt gemeten. De constructvaliditeit is verkend voor de zes theoretisch onderscheiden 
ontwikkelingsgebieden. De factoranalyse levert één bovenliggende factor op, die 
“ontwikkeling’’ genoemd kan worden. Deze bevindingen worden ondersteund door het 
onderzoek naar GOLD dat in de Verenigde Staten is uitgevoerd (Lambert, Kim, Taylor, 
McGee, 2010). Het vinden van slechts één overkoepelende factor suggereert dat de 
ontwikkeling van deelvaardigheden op de verschillende gebieden bij jonge kinderen in 
hoge mate met elkaar samenhangen, dus dat er sprake is van een holistische ontwikkeling. 
Dit sluit aan bij het factormodel van Gustafsson en de Investmenttheorie van Cattell 
(Gustafsson, 1984). De resultaten voor de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) voldeden 
alleen voor het ontwikkelingsgebied motoriek niet aan de vooraf  geformuleerde criteria, 
maar training leidde tot verbetering en er zijn in dit ontwikkelingsgebied geen items met 
meerdere modi gevonden. In het onderzoek is echter met een andere versie gewerkt, 
zodat de gevonden waarden met grote voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. 
Studenten Pedagogisch Werk bleken in staat om zonder enige training met de 
onderzoeksversie van GOLD voor de sociaal-emotionele ontwikkeling een voldoende 
niveau voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te realiseren, maar voor het gebied 
taal en communicatie werd het beoogde niveau nét niet gehaald. Ook in de VS is een 
onderzoek naar de IBB uitgevoerd. Daar werd de IBB van pm’ers echter bepaald door 
de scores te vergelijken met die van trainers. Uit dat onderzoek komt naar voren dat het 
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mogelijk is om met training op GOLD een IBB van boven de .80, en op één na zelfs 
boven de .90 te realiseren. Dat is veelbelovend.

De derde onderzoeksvraag was gericht op het draagvlak dat aan het einde van de 
onderzoeksperiode is te vinden voor een bredere implementatie van GROEI. Met 
behulp van focusgroepen is antwoord gezocht op de vraag: 

“In welke mate ondersteunen kindercentra en hun ketenpartners een bredere 
implementatie van GROEI?”

Geconcludeerd is dat bij alle deelnemers breed draagvlak is voor het in kindercentra 
volgen van de ontwikkeling met een kindvolgsysteem, en het ondersteunen van 
de daar werkende professionals. Ook in de focusgroepen kwam naar voren dat een 
systematische planmatige werkwijze in kindercentra niet vanzelfsprekend is. Het 
(ortho)pedagogisch raamwerk GROEI is bedoeld ter versterking van het pedagogisch 
handelen in kindercentra, met als effect het voorkomen van opvoedingsproblemen en 
het realiseren van een optimaal ontwikkelingsprofiel bij de start van het formele leren in 
groep 3. Bij de implementatie van GROEI kan niet vanzelfsprekend gerekend worden 
op een “warme” overdracht van het ontwikkelingsprofiel naar het basisonderwijs. Deze 
conclusie met betrekking tot het systematisch en planmatig werken en de doorgaande 
lijn worden ondersteund door de bestandsopname die de Inspectie van het Onderwijs in 
de jaren 2010-2012 in de drie gemeenten heeft uitgevoerd (Inspectie van het Onderwijs, 
2011, 2012a, 2012b). Voorts verschilt de pedagogische ondersteuning van pedagogisch 
medewerkers per kindercentrum en per gemeente, zodat deze niet structureel lijkt te zijn 
geregeld. Voor zover deze ondersteuning door externe vakdisciplines wordt geboden is 
die ondersteuning niet vanzelfsprekend gericht op het versterken van het pedagogisch 
handelen van de professionals. Ondanks het draagvlak dat de gemeenteambtenaren 
tonen lijkt er in de betreffende gemeenten nog geen eenduidig beleid te zijn dat de in 
GROEI beoogde werkwijze in kindercentra ondersteunt.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat in het werkveld breed draagvlak is 
gevonden voor GROEI, maar dat de beoogde systematische en planmatige werkwijze, 
de overdracht naar het basisonderwijs en ondersteuning door andere vakspecialisten 
nog niet overal is geïmplementeerd. Alle pm’ers vinden dat GOLD het pedagogisch 
handelen ondersteunt, en dat GOLD helpt bij het overdragen en onderbouwen van 
informatie over de ontwikkeling van het kind. De inhoud en overzichtelijke structuur 
van het instrument ondersteunen GROEI, doordat pm’ers hun observaties direct 
kunnen koppelen aan wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingsniveaus en de 
planning van het pedagogisch handelen. Voorts is de psychometrische kwaliteit van 
GOLD voor het gebruiksdoel in de voorschoolse kindercentra en de overdracht naar 
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het basisonderwijs voldoende tot zeer goed. Bij de implementatie van GROEI vraagt de 
gebruiksvriendelijkheid van de versie van GOLD waarmee in het onderzoek is gewerkt 
aandacht. Voorts is gebleken dat een succesvolle implementatie van GROEI van pm’ers 
een langer durende leertijd vraagt gekoppeld aan ondersteuning op de werkvloer om 
de nieuwe werkwijze voor het observeren in het professionele handelen te integreren. 

9.4 Slotbeschouwing en aanbevelingen voor het vervolg
Het doel van dit onderzoek was het verkennen van de wijze waarop de implementatie 
van het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk GROEI het professionele handelen 
van voorschoolse professionals kan versterken. Vanuit de vraag uit het werkveld 
is gezocht naar een kindvolgsysteem en naar handvatten ter versterking van het 
pedagogisch handelen van professionals. Uit de literatuurstudie kwam vooral naar voren 
dat het belangrijk is om de ondersteuning van jonge kinderen in te bedden in een breder 
samenhangend systeem waarin educatie en zorg voor jonge kinderen integraal worden 
benaderd. De ontwikkeling van jonge kinderen wordt in sterke mate beïnvloed door de 
pedagogische kwaliteit van opvoeders in een omgeving waarin het kind al ontdekkend 
veel verschillende ervaringen kan opdoen. Daar hoort ook pedagogische aandacht voor 
inhouden als meertaligheid, gecijferdheid, en geletterdheid bij. Sensitief-responsieve 
opvoeders zijn van groot belang. De interactievaardigheden die daarvoor  nodig zijn 
kunnen positief  worden beïnvloed wanneer opvoeders zich voldoende bekwaam voelen 
om de gevraagde taken goed uit te voeren (Kim & Kim, 2010; Ying, Justice, Sawyer & 
Tompkins, 2011). Deze self-efficacy kan worden bevorderd door voldoende kennis te 
hebben van de wijze waarop jonge kinderen zich ontwikkelen. Inzicht in de ontwikkeling 
van het kind kan worden bevorderd door professionals te laten werken met een goed 
handelingsgericht kindvolgsysteem, dat de opbouw van deze kennis ondersteunt. Met 
die kennis kunnen de professionals in voorschoolse voorzieningen, maar vervolgens 
ook de leerkrachten in het onderwijs goed aansluiten bij het ontwikkelingsprofiel van 
de kinderen (Meisels et al., 2010; Pleuss, 2012). Uit dit onderzoek blijkt dat GOLD™-
NL goed bruikbaar is voor het volgen en beoordelen van de ontwikkeling. Bovendien 
ondersteunt dit observatiesysteem de planning van het pedagogisch handelen. Wanneer 
opvoeders goed kunnen blijven aansluiten bij wat kinderen nodig hebben, zullen 
kinderen meer betrokken zijn bij de activiteiten, wat de self-efficacy van de opvoeders 
versterkt (Ying et al., ibid.). Deze aansluiting veronderstelt een beroepshouding 
waarin het belang van het systematisch volgen en evalueren van de ontwikkeling van 
jonge kinderen als vanzelfsprekend wordt geïntegreerd in het professioneel handelen. 
Het in GROEI beoogde ontwikkelingsprofiel van het jonge kind biedt niet alleen 
ontwikkelingsinformatie, maar ook informatie over factoren die deze ontwikkeling 
kunnen bevorderen. Om die factoren in beeld te krijgen kan het inschakelen van 
ander vakdisciplines nodig zijn. De ingrijpende veranderingen in het jeugdstelsel 
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bieden overheden en organisaties de kans om de ondersteuningsbehoeften van jonge 
kinderen en hun opvoeders meer centraal te gaan stellen, en de diensten hierop te laten 
aansluiten. Dit wordt ook wel “kanteling” van zorg genoemd. In hoofdstuk 2 zijn de 
belangrijkste aandachtspunten voor pedagogische kwaliteit geformuleerd en is het 
(ortho)pedagogisch didactisch raamwerk GROEI in hoofdlijnen beschreven. GROEI 
biedt samen met de conclusies uit dit onderzoek inspiratie voor de strategieën die 
kunnen worden ingezet om het pedagogisch handelen van professionals die met jonge 
kinderen werken te versterken. Ter ondersteuning van een succesvolle implementatie 
van GROEI worden hieronder ter afsluiting van dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen 
voor beleid en vervolgonderzoek ter overweging meegegeven.

Prioriteer systematisch en planmatig werken met een goed kindvolgsysteem (GROEI)

Het opvoeden van jonge kinderen in kindercentra is een vak specialisme. Dit onderzoek 
suggereert echter dat een systematische en planmatige werkwijze in de kinderopvang 
geen vanzelfsprekendheid is. Het belang hiervan is voldoende aan de orde geweest. 
Ook de pedagogische ondersteuning van pedagogisch medewerkers en de overdracht 
van het ontwikkelingsprofiel aan het onderwijs vraagt verbetering. Voorts is de aandacht 
van professionals uit de zorg nog erg gericht op problemen en stoornissen. Wanneer 
professionals vanuit een focus op stoornissen zich in de kindercentra eenzijdig richten 
op het screenen van stoornissen of  overdragen van informatie over stoornissen, 
ontstaat het risico van “protoprofessionalisering” (Meijer, Veenstra & Minnaert, 2009). 
Onder protoprofessionalisering verstaan de auteurs het verschijnsel dat leken kennis van 
professionals overnemen, en de door professionals gebruikte termen gaan gebruiken. 
Medische en psychiatrische diagnoses bij kinderen kunnen daardoor gebruikt worden 
in situaties waarin het gedrag niet aan de criteria van die stoornissen voldoet. GROEI 
biedt handvatten om hier verbetering in te realiseren. Het werkveld en beleidsmakers 
wordt daarom in overweging gegeven om het implementeren van de met GROEI 
beoogde werkwijze in de professionaliseringsplannen te prioriteren. Een systematische 
en planmatige pedagogische aanpak is voorwaarde voor de opbrengsten die voor het 
kind verwacht mogen worden. Onderzoek suggereert verder dat kindercentra werken 
met een diversiteit aan al dan niet zelf  geconstrueerde of  aangepaste volglijsten, 
waarvan de betrouwbaarheid en validiteit niet bekend is (Cagnart, 2011; Driessen, 
2012; Kok, 2009; Leistra, 2012). Het risico bestaat dat de ontwikkelingsmogelijkheden 
van het kind daarmee niet goed wordt beoordeeld. Asscher (2013) kondigde aan de 
interactievaardigheden van pm’ers te willen versterken. Vanuit dit onderzoek wordt 
dringend aanbevolen om ter ondersteuning hiervan te kiezen voor het werken met 
kwalitatief  goed wetenschappelijk onderbouwde en op validiteit en betrouwbaarheid 
getoetste kindvolgsystemen, waarmee de brede ontwikkeling van een kind kan worden 
beoordeeld. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat GOLD™-NL daar een 
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goed bruikbare kandidaat voor is. Met dit observatiesysteem kan aan de hand van 
het authentieke gedrag van het kind worden gevolgd en beoordeeld hoe relevante 
competenties zich bij jonge kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot aanvang niveau groep 
3 ontwikkelen. De implementatie van deze werkwijze vraagt een goed doordachte en 
voorbereide implementatiestrategie. De in hoofdstuk 5 beschreven aandachtspunten en 
de implementatiewijzer van het NJi kunnen het uitwerken daarvan ondersteunen (NJi, 
2013). 

Faciliteer ondersteuning door vakspecialisten en samenwerking met het 
basisonderwijs

Ter voorkoming van opvoedingsproblemen worden ook de voorschoolse professionals 
zo nodig ondersteund door vakspecialisten uit andere disciplines. Deze vakspecialisten 
zullen vaak werkzaam zijn bij andere organisaties. Jonge kinderen zijn volop in 
ontwikkeling, waarbij specifieke ondersteuningsbehoeften langzamerhand duidelijker 
worden. De individuele ondersteuningsbehoeften kunnen een algemeen, maar ook 
een heel specifiek karakter hebben. Expertise uit een breed gebied van vakdisciplines 
zal vroegtijdig en flexibel voor de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang 
beschikbaar moeten zijn. Wanneer meerdere disciplines bij de zorg rondom een kind 
betrokken zijn, zou de professional in kindercentra tussen de evaluatiemomenten door 
het aanspreekpunt voor ouders kunnen zijn. Uitzondering hierop vormen situaties 
waarin het bieden van een veilige plek aan het kind dit niet toestaat. Bij jonge kinderen 
kan gedacht worden aan gerichte ondersteuning door en samenwerking met (ortho)
pedagogen, (jeugd)arts, pedagogisch medewerkers gespecialiseerd in het omgaan met 
gedragsproblemen in de groep,  logopedisten, fysiotherapeuten, en maatschappelijk 
werkers. Vanwege de gerichtheid op het eigen vakgebied hebben deze vakspecialisten 
(bij-)scholing nodig om op de beoogde manier te kunnen ondersteunen. Benut de 
kansen die de huidige stelselwijziging biedt beleidsmatig om de met GROEI beoogde 
ondersteuning van kinderen in voorschoolse kindercentra te realiseren.

Vervolgonderzoek

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden verkend om met GROEI het pedagogisch 
handelen in kindercentra te versterken. Vervolgonderzoek is nodig om meer bewijs te 
leveren voor de mate waarin de met GROEI beoogde werkwijze ook positieve effecten 
laat zien op het handelen van pedagogisch medewerkers, en op de overdracht naar het 
basisonderwijs. Ook is meer inzicht nodig in de factoren die daarbij het meest succesvol 
zijn. In de diverse studies die in Nederland naar de effecten van VVE-programma’s 
op de ontwikkeling van jonge kinderen, zijn volgens Tavecchio en Oostdam (2013) 
geen of  bescheiden effecten gevonden. Daarnaast werden ook negatieve effecten 
gevonden. In overweging wordt gegeven om in samenwerking met andere universiteiten 
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het onderzoek naar de met GROEI beoogde werkwijze uit te breiden en daarbij 
na te gaan in welke mate daarmee positieve effecten op de ontwikkeling van jonge 
kinderen te meten zijn. Gezien de overheersende aandacht voor de invloed van 
moeders op de ontwikkeling, zou de rol van vaders meer aandacht mogen krijgen. 
In het kader van de aangekondigde stelselwijzigingen wordt in overweging gegeven 
om in onderzoeksprogramma’s meer systematisch aandacht te besteden aan de 
effecten die het participeren in voorschoolse kindercentra heeft op de ontwikkeling 
van kinderen met risico’s in het ontwikkelingsprofiel. In overweging wordt gegeven 
in de onderzoeksprogramma’s daarvoor ook het onderzoek naar de psychometrische 
kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van GOLD uit te breiden met nieuwe locaties, in 
het onderzoek de leeftijdsrange uit te breiden naar 0-6 jarigen en te na te gaan in welke 
mate dit observatiesysteem ook bruikbaar is bij het ondersteunen van de opvoeding 
van kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt. Tot slot wordt in overweging 
gegeven om naar voorbeeld van Teaching Strategies trainingsmodules te ontwikkeling 
waarmee de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid met behulp van videofragmenten kan 
worden getraind. 

Richt samen een samenhangend systeem voor educatie en zorg in

Het pedagogische programma dat kindercentra realiseren kan binnen een breder systeem 
van educatie en zorg de ontwikkeling van álle jonge kinderen positief  beïnvloeden, ook 
die van kinderen met opvoedingsproblemen (Grisham-Brown et al., 2009; Gualnick, 
2005b). Het VVE beleid is gericht op een optimale toerusting van “kinderen met een 
risico op onderwijsachterstand” op het formele leren, hier schoolrijpheid genoemd. Over 
de wetenschappelijk onderbouwde competenties die daar in Nederland bij horen ligt 
nergens iets vast. Niettemin krijgen veel kinderen in Nederland het label “risicokind”, of  
“kind met onderwijsachterstand”. De voorschoolse ondersteuning van jonge kinderen 
biedt een caleidoscoop aan instrumenten, beoogde competenties, opvoedingsdoelen 
en beleidsaccenten, waarin het aan de voorschoolse professionals en gemeenten wordt 
overgelaten om daaruit de best werkende ingrediënten te halen (zie ook Driessen, 2012). 
Het versterken van het pedagogisch handelen van professionals wordt vergemakkelijkt 
door vanuit een systemische aanpak te werken aan meer standaardisatie. Standaardisatie 
kan een wildgroei aan instrumenten van slechte kwaliteit voorkomen. Een meer 
systemische benadering en standaardisatie vragen om heldere kaderstelling, gekoppeld 
aan een pedagogische infrastructuur voor educatie en zorg rond jonge kinderen. In 
deze infrastructuur zou beleid en ontwikkeling op het landelijke niveau met doordachte 
logistiek beter verbonden kunnen worden met kwaliteitsverbetering op de werkvloer. In 
overweging wordt gegeven om hiervoor één landelijk platform voor kwaliteitssturing 
en verbetering op te richten waarin  inhoudelijke expertise vanuit de kinderopvang, 
en de wetenschap worden gekoppeld aan landelijk beleid, onderzoeksprogrammering, 
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professionaliseringsprogramma’s, certificering en Integraal Toezicht. Als voorbeeld voor 
een dergelijk platform voor samenwerking wordt gewezen op de National Association 
of  the Education of  Young Children (N.A.E.Y.C.) in de Verenigde Staten.
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SAMENVATTINg

Het (ortho)pedagogisch-didactisch raamwerk “GROEI” (GRoninger Ontwikkelings-
model Educatie en interventie)  is geïntroduceerd om professionals werkend in kin-
dercentra beter in staat te stellen kinderen (met een risico) in de ontwikkeling een kwa-
litatief  goede omgeving te bieden. Het uiteindelijke doel is kinderen optimaal toe te 
rusten op de start van het formele leren in groep 3. In GROEI ligt de nadruk op het 
methodisch handelen van professionals. Het pedagogisch handelen komt tot stand op 
basis van het systematisch en planmatig observeren met een kwalitatief  goed kind-
volgsysteem. Verondersteld wordt dat pedagogisch medewerkers, zo nodig ondersteund 
door andere vakdisciplines, het pedagogisch handelen daardoor beter kunnen richten 
op wat het kind nodig heeft. In dit onderzoek is het draagvlak voor GROEI verkend, 
en is de bruikbaarheid van het kindvolgsysteem GOLD™ binnen GROEI onderzocht. 
Daarbij is zowel gekeken naar de praktische bruikbaarheid als naar de psychometrische 
kenmerken van GOLD™.  
 Het onderzoek is uitgevoerd bij kindercentra uit drie locaties, gevestigd in 
drie verschillende gemeenten in Fryslân. Bij het onderzoek waren 17 pedagogisch 
medewerkers en totaal 86 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar betrokken. 
De pedagogisch medewerkers hebben de kinderen geobserveerd de ontwikkeling 
beoordeeld en drie maal geëvalueerd of  de ontwikkeling naar wens verloopt. Tijdens 
het onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
methoden. Voor het bepalen van de psychometrische kwaliteit van GOLD™-NL is de 
interne consistentie, de interbeoordelaars-betrouwbaarheid, de concurrente validiteit en 
de constructvaliditeit onderzocht. Voor het beoordelen van de praktische bruikbaarheid 
is verkend in welke mate de pedagogisch medewerkers met GOLD konden en wilden 
werken. Door het inzetten van focusgroepen is aan het eind van het onderzoek het 
draagvlak voor de met GROEI beoogde werkwijze bij professionals, managers en 
beleidsambtenaren verkend. 
 De resultaten uit de focusgroepen laten zien dat er breed draagvlak is voor 
GROEI. Pedagogisch medewerkers met alle opleidingsniveaus blijken met GOLD 
te kunnen werken, en hebben de kinderen ook conform de afspraak gedurende drie 
observatieperioden gevolgd. De psychometrische kwaliteit van GOLD is voldoende 
tot zeer goed en dit observatiesysteem is volgens de pedagogisch medewerkers ook 
praktisch bruikbaar. Daarnaast zijn aanwijzingen gevonden dat het gebruik van GOLD 
een positieve verandering laat zien in het aantal pedagogisch medewerkers dat meldt 
zich zorgen te maken over een kind, en behoefte heeft aan ondersteuning. 
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Het gebruik van GOLD leidde er echter niet vanzelf  toe dat pedagogisch medewerkers 
ook op de met GROEI beoogde manier gaan werken. Pedagogisch medewerkers 
met een positieve houding ten opzichte van de praktische bruikbaarheid van GOLD 
zullen niet altijd ook zelf  gaan kiezen voor dit observatiesysteem. Kenmerken van de 
onderzoeksversie van GOLD, de houding van pedagogisch medewerkers ten opzichte 
van pedagogische inhouden zoals geletterdheid, gecijferdheid, meertaligheid en 
kenmerken van de organisatie zijn van invloed op het willen werken met GOLD. De 
pedagogisch medewerkers gaven enkele suggesties om de gebruiksvriendelijkheid van 
GOLD te verbeteren. Daarnaast suggereren de resultaten dat de “warme” overdracht 
van het ontwikkelingsprofiel naar het basisonderwijs nog niet goed is geïmplementeerd. 
Ook de ondersteuning van voorschoolse professionals op de werkvloer is nog niet 
structureel geregeld, en laat per kindercentrum en gemeente verschillen zien. Voorts 
kwam naar voren dat professionals uit de zorg en het onderwijs niet vanzelfsprekend 
aansluiting zullen zoeken bij het ontwikkelingsprofiel dat voorschoolse voorzieningen 
aanleveren.
 De kracht van dit onderzoek is de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve 
methoden. De interne validiteit van het kwalitatieve onderzoek is zoveel mogelijk 
geborgd door structurering van de inhoudelijke dataverzameling en analyses, en het 
terugleggen van verslagen bij het werkveld. Bovendien is het proces geëvalueerd om 
factoren op te sporen die de resultaten kunnen hebben beïnvloed. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van verslagen van ondersteuningscontacten, e-mails, en verslagen van de 
begeleidingsgroep die voor het project is samengesteld. Met het generaliseren van de 
resultaten moet zeer terughoudend worden omgegaan. Het onderzoek is uitgevoerd 
bij een selecte groep deelnemers betrokken bij drie kindercentra uit drie gemeenten 
in Fryslân.Deze onderzoeksgroep is waarschijnlijk niet representatief  voor alle 
kindercentra en gemeenten in Nederland. 
 Voor het vervolg op dit onderzoek worden een aantal overwegingen meegegeven.  Voor 
het versterken van de pedagogische kwaliteit binnen deze sector zou de prioriteit gelegd 
kunnen worden bij het realiseren van een systematische en planmatige pedagogische 
aanpak. De implementatie van het (ortho-)pedagogisch-didactisch raamwerk kan 
deze ontwikkeling een extra impuls geven. Het implementeren van een kwalitatief  
goed kindvolgsysteem bevordert de kwaliteit van het kindprofiel. Het ondersteunt de 
pm’ers bij het verwerven van meer inzicht in de ontwikkeling van de kinderen en in het 
vertalen van deze kennis naar het pedagogische handelen. Uit dit onderzoek blijkt dat 
GOLD™-NL daar een goede kandidaat voor is. De aangekondigde stelselwijzigingen 
bieden kansen om de beoogde werkwijze met beleidsmatige ondersteuning te realiseren. 
Verwacht wordt dat vakspecialisten uit andere disciplines wel (bij)scholing nodig zullen 
hebben om hun expertise op de beoogde wijze in kindercentra in te zetten. Het opstellen 
van een gerichte implementatie-strategie zal een succesvolle implementatie bevorderen. 
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Vervolgonderzoek zou meer bewijs kunnen opleveren voor de effecten die de met 
GROEI beoogde werkwijze heeft op de handelingsbekwaamheid van pedagogisch 
medewerkers en op de ontwikkeling van de kinderen. Tot slot wordt in overweging 
gegeven om vanuit een meer systemische benadering een pedagogische infrastructuur op 
te bouwen waarin ondersteuning voor jonge kinderen via educatie en zorg meer integraal 
wordt aangeboden. Een platform waarin praktijk, beroepsonderwijs, wetenschap, beleid 
en kwaliteitstoezicht worden gekoppeld, en dat erop toeziet dat binnen de systemische 
benadering beleid op macroniveau goed samenhangt met uitvoering op microniveau 
zou in deze infrastructuur een sturende rol voor het opbouwen van de  kwaliteit kunnen 
krijgen.
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SUMMARy

A framework named GROEI (GRoninger Ontwikkelingsvolgmodel Educatie en 
Interventie) is developed in order to contribute to the professional competence  
teachers teaching children (at risk), aiming to reduce teacher helplessness. Implementing 
GROEI ultimately aims to equip children for a good start in the more structured formal 
learning environment starting at group 3 of  primary school. The focus in GROEI is 
on implementing a well-planned systematic approach within broad programs, linking 
content, standard operating procedures structuring authentic assessment, teaching 
and special services. It is expected this approach will help professionals in day care 
centers and preschool settings to identify strengths and needs of  the children and tailors 
learning experiences to their needs. In the present research the support for GROEI has 
been explored and the suitability of  GOLDTM within GROEI has been investigated. 
This included both the usability and the psychometric features of  this Dutch version of  
GOLDTM. 

This research was carried out in three locations, within three different communities 
in the province of  Fryslân in the Netherlands.  In this field study 17 teachers and 
85 children 0 through 3 years of  age were included. The teachers observed children 
using GOLDTM, assessed their performance, and evaluated three times whether or 
not they developed as expected. Both, quantitative and qualitative methods were used. 
Psychometric quality of  the Dutch version of  GOLDTM was assessed by determining 
internal consistency, inter-observer reliability, concurrent validity and construct validity. 
The usability of  GOLD was explored investigating the extent to which the teachers 
were capable and willing to  apply the assessment procedures using GOLD. Finally the 
support GROEI received by professionals, managers, and policy makers was explored 
bringing in focus groups.

Teachers from all vocational training levels demonstrated competence to assess 
children using GOLD™. Within almost a year, teachers observed the behavior of  the 
children and evaluated their progress three times as agreed upon. Pedagogical staff  
members judge GOLD™ to be usable. In addition, the results suggest that application 
of  GOLD™ shows the number of  teachers reporting worries about children and 
teacher helplessness declines. The psychometric quality of  GOLD™ ranks sufficient to 
very good. The results of  the focus groups show wide support for GROEI.  

However, using GOLD™ does not bring about, as a matter of  course that the 
teachers choose to work according to the GROEI procedures. Next,  it became 
apparent that it is not for granted that teachers who rated the usability of  GOLD™ 
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positively will choose this observation system. Characteristics of  the field study version 
of  GOLD™, the attitude of  teachers to literacy, numeracy and multilingualism, as 
well as organizational characteristics within the curriculum content, are factors that 
impact positive attitudes towards the implementation of  GOLD™. Teachers suggested  
adjustments in de design of  GOLD™ to enhance user friendliness.

Furthermore the results suggest that transition of  children from the child centers 
to primary school teaching is not often supported by personal communication between 
teachers and sharing full information about the developmental profile of  the child. Also, 
support and consultation services for teachers still requires structural implementation. 
There are differences  in services among child centers and among communities. Finally, 
it is not self-evident that professionals of  other disciplines and teachers working in 
primary school refer to the development profile of  the child offered by the professionals 
working in de child centers.

The strength of  this research lies in combining quantitative and qualitative methods. 
Internal validity of  the qualitative part of  this research is, as much as possible, warranted 
by structuring the data and analyses, and by feeding back reports into the field. In 
addition, the research protocol was evaluated by searching for factors that might have 
affected the results. To this end reports were used from the points of  support, e-mails, 
and reports of  the counselling committee installed for this project. One should be 
reserved in generalizing the present results though. The research was performed by a 
select group of  participants associated with three child centers within three communities 
in the province of  Fryslân (The Netherlands). The group of  participants might not 
have been representative of  all child centers and communities in the Netherlands.

Authentic Assessment using GOLD™ within GROEI is a promising strategy 
to improve process quality, and to reduce teacher helplessness, resulting in optimal 
support for the children. Implementing GROEI could boost this strategy for quality 
improvement. Within GROEI one should start working with a scientifically based 
authentic assessment system so that pedagogical staff  members will be able to acquire 
more valid and reliable insight in child development as a bases for pedagogical planning. 
The present research shows GOLD™ to be a good candidate. In order to realize 
pedagogical process quality one should give priority to implementing the intended 
well-planned methodical pedagogical approach. Changes in regime, announced in the 
Netherlands, imply an opportunity that the proposed approach can be realized with 
governmental support. It is expected professionals from related  fields may need 
additional training in order to be able to contribute their professional skills to the 
intended pedagogical procedures. Drawing up a goal-oriented implementation strategy 
aids to success. Continued research might reveal more clearly the effects of  GROEI on 
the performance of  the pedagogical staff  members and on child development. Finally, 
it is suggested to build more policy coherence between macro and micro levels within a 
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broader system for education and care for young children.  This could be supported by 
implementing a pedagogical infrastructure by a steering council coordinating practice, 
science, vocational training services, policy and quality supervision while adopting a 
dynamic developmental systems approach. An infrastructure offering support for 
young children by closer integration of  education and care.
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BIJLAgE 1: HET PRIMAIR PROCES IN gROEI

Na deze inleidende tekst wordt een schematisch overzicht van het binnen GROEI 
beoogde primaire proces  geboden. Cijfers binnen deze tekst verwijzen naar 
beslissingemomenten in het model. Het model is nog in ontwikkeling. Ieder vak moet 
verder worden geconcretiseerd en onderbouwd. Het zal in de praktijk nodig zijn de 
beslissingsmomenten in dit model in (lokale) protocollen voor professioneel handelen 
uit te werken. Deze beslissingsmomenten zijn weergegeven door middel van een 
ruitvorm.

Aandachtspunten voor en rollen in de samenwerking:
1. De aanmelding van het kind bij het kindercentrum ( rode vak met cijfer 1)
2. Het basisprogramma in het reguliere kindercentrum ( rode vak met cijfers 2)

· De ontwikkeling van alle kinderen volgen: planning, overdracht en samenwerken 
(2a)

· Evalueren  / vroegsignalering (2b)
3. Vraagverheldering en risico-inventarisatie kind en gezin

· Verdiepende analyse van de opvoedingssituatie (3a)
· Multidisciplinaire samenwerking (3b, 3c)

4. Trajecten met specifieke preventieve aandacht voor de ontwikkeling en opvoeding
· Intensiever aanbod in kindercentrum ( 4a: kind is vaker aanwezig en/of  krijgt 

binnen het gewone programma gerichte extra aandacht);
· Combinatie van opvang, opvoeding/educatie met zorg (4b). Kind blijft 

regulier kindercentrum bezoeken. Specifieke expertise wordt van buiten 
toegevoegd. Er wordt gezamenlijk 1 zorgplan met doelen opgesteld. Hierin 
worden de opvoedingsdoelen in het kindercentrum met de daarbij behorende 
randvoorwaarden voor de ondersteuning van ouders en professionals 
meegenomen.

· Plaatsing in een specifiek programma buiten het reguliere kindercentrum (4c). 
Bijv. Medisch Orthopedagogisch Dagverblijf, MOD.
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Toelichting op aandachtspunten voor en rollen in de samenwerking

1. De aanmelding van het kind bij het kindercentrum (1)
Ouders melden het kind aan bij een regulier kindercentrum, zoals een kinderdagverblijf  
of  peuterspeelzaal (1). Het kindercentrum verkent de wensen van de ouders, en 
onderzoekt het ontwikkelingsprofiel van het kind. Daarbij is ook aandacht voor factoren 
in de thuissituatie waarvoor mogelijk extra aandacht of  zorg moet worden geregeld. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk onderbouwde globale checklist. 
Worden risico’s voor de ontwikkeling vermoed, dan start een onderzoekstraject (3). Zijn 
er op dat moment geen bijzonderheden, dan volgt het kind het basisprogramma (2).

Multidisciplinaire samenwerking met oog op preventie

De aanmelding bij een kindercentrum kan volgen op het advies van zorgvoorzieningen 
(1b; 3b/ 4c). Bijvoorbeeld professionals uit de jeugdgezondheidszorg, of  uit een 
gespecialiseerde voorziening.   Op lokaal niveau worden afspraken met de gemeente 
gemaakt over de toeleiding van kinderen uit bepaalde doelgroepen naar een voorschools 
centrumprogramma. Binnen het samenwerkingsmodel GROEI wordt daarvoor 
gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde informatie. Aan dit onderbouwde 
toeleidingsadvies kunnen ouders echter niet vanzelfsprekend financiële rechten 
ontlenen. Subsidiering van voorzieningen voor specifieke doelgroepen is afhankelijk 
van wet- en regelgeving, en kan beïnvloed worden door lokale prioriteiten.

2. Het basisprogramma in het reguliere kindercentrum (2)
Het basisprogramma in het kindercentrum bestaat uit het gewone dagprogramma 
dat de peuterspeelzaal of  het kinderdagverblijf  biedt. Doelen, begeleidingsstijl van de 
pedagogisch medewerkers, activiteiten, materiaal, visie op groepssamenstelling en de 
beschikbare ruimte samen vormen het curriculum, ofwel het pedagogisch programma van 
het kindercentrum. Bij de uitvoering van het pedagogisch beleid kan het kindercentrum 
gebruik maken van deze didactische methoden, zoals Piramide, Kaleidoscoop en 
Startblokken. In al deze situaties spreken we van een gewoon basisprogramma. Een 
kwalitatief  goed basisprogramma in kindercentra wordt beschouwd als ‘universele 
preventie’. Van een als goed onderbouwd beoordeelde methode kunnen alleen 
vergelijkbare positieve effecten worden verwacht, als de methode wordt uitgevoerd 
zoals het is bedoeld. Wanneer de randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering van 
de methode niet zijn gerealiseerd, mag van een methode die eerder als (potentieel) 
effectief  werd beoordeeld geen meerwaarde verwacht worden boven een niet getoetste 
werkwijze.
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2a.  De ontwikkeling van alle kinderen volgen: planning, overdracht en  
     samenwerken 
In het basisprogramma wordt de brede ontwikkeling van alle kinderen gevolgd, tenzij 
het kind te weinig aanwezig is om die ontwikkeling te kunnen beoordelen. In die situatie 
kan besloten worden tot een beperkte wijze van observeren en beoordelen1. 
Voor het volgen en beoordelen van de ontwikkeling gebruiken de pedagogisch 
medewerkers bij voorkeur een wetenschappelijk onderbouwd, en liefst ook een 
wetenschappelijk getoetst observatiesysteem. De informatie uit dit systeem biedt een 
ontwikkelingsprofiel van het kind:  waar is het kind sterk in, waar is ondersteuning 
nodig, en welke factoren kunnen dit bevorderen. Informatie uit dit ontwikkelingsprofiel 
wordt met ouders besproken, zodat ouders en professionals elkaar in de omgang met 
het kind kunnen ondersteunen en versterken. De pedagogisch medewerkers kunnen 
uit deze informatie richtlijnen voor het pedagogisch handelen halen. Dit zowel voor 
de activiteiten op de groep, als voor de omgang met het individuele kind. Pedagogisch 
medewerkers kunnen op basis van deze informatie ook beoordelen of  de ontwikkeling 
van het kind voldoende vooruit gaat. Of  er belemmeringen zijn die nader moeten 
worden onderzocht. De informatie over  het verloop van de ontwikkeling onderbouwt 
een behoefte aan verbreding of  verdieping.  Het ontwikkelingsprofiel biedt professionals 
uit andere disciplines2 aangrijpingspunten voor het uitvoeren van risicotaxaties, het 
doen van aanvullende diagnostiek en het maken van afspraken over het stimuleren 
van de ontwikkeling. De te kiezen ontwikkelingsdoelen sluiten aan bij de beoogde 
ontwikkelingslijn van de kinderen in het kindercentrum (doorgaande horizontale 
ontwikkelingslijn). Het basisonderwijs kan met behulp van het ontwikkelingsprofiel 
goed aansluiten op waar het kind in de ontwikkeling zit (verticale doorgaande lijn).

2b. Evalueren of de kinderen voldoende profiteren van het aanbod  
    (vroegsignalering).        
Door de ontwikkeling over langere tijd systematisch te volgen kan de pedagogisch 
medewerker het welbevinden en het ontwikkelingsverloop van het kind  beter 
beoordelen. Voelt het kind zich prettig in het kindercentrum? Kunnen de kinderen 
zich in de geboden omgeving voldoende ontwikkelen? In het basisprogramma wordt 
de ontwikkeling van alle kinderen tenminste 2x per jaar geëvalueerd en beoordeeld. 
De ontwikkeling van kinderen uit de risicogroepen wordt het eerste jaar tenminste 3 x 
beoordeeld. Blijkt daarna uit het kindvolgsysteem dat het kind zich in het kindercentrum 
optimaal ontwikkelt, en zijn er geen opvoedingsvragen meer , dan kan worden 

1 Op dit moment zijn nog onvoldoende gegevens bekend om richtlijnen te geven voor het minimaal aantal uren 
dat een kind een kindercentrum moet bezoeken, om deze taak optimaal te kunnen uitvoeren.

2 Bijvoorbeeld de jeugdarts, een maatschappelijk werker / jeugd en gezinswerker, een orthopedagoog
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teruggeschakeld naar 2x per jaar. Zijn er  zorgen, risico’s of  opvoedingsvragen dan 
start een onderzoekstraject naar de groepssituatie of  wordt de diagnostiek voor een 
individuele kind verdiept (3.1 of  3.2).
Voor het beoordelen van de ontwikkeling van kinderen 0 -4 jaar werken de professionals 
uit kindercentra nauw samen met de disciplines uit de jeugdgezondheidszorg (het 
consultatiebureauteam). Disciplines uit de jeugdgezondheidszorg voeren wettelijke taken 
uit op het gebied van screening van de ontwikkeling van jonge kinderen 0 – 19 jaar. Het 
aantal momenten dat deze professionals het kind zien, neemt na het eerste levensjaar echter 
snel af.  Het combineren van  informatie vanuit de wettelijke beoordelingsmomenten 
met informatie over het ontwikkelingsverloop in het kindercentrum versterkt het 
beoordelend vermogen van beide beroepsgroepen. We noemen dit ‘triangulatie’.  Deze 
samenwerking vergroot de mogelijkheid om vroegtijdig (preventief) te compenseren 
en/of  bij te sturen, zodat schade verderop in de ontwikkeling voorkomen kan 
worden, of  tenminste beperkt kan blijven. Om dit te realiseren worden tenminste 
2x per jaar, aansluitend op het evaluatiemoment in het kindercentrum - gezamenlijke 
kindbesprekingen gevoerd. Tijdens deze kindbesprekingen brengen de professionals 
kinderen in waarover zij vragen of  zorgen over hebben. De jeugdgezondheidszorg  ziet 
er op toe dat professionals in reguliere kindercentra betrokken worden bij speciale zorg 
die nodig is voor het kind dat een kindercentrum bezoekt. 

3.    Vraagverheldering en risico-inventarisatie groep, kind en gezin
Informatie uit het intakegesprek (1), uit het groepsoverzicht van de kinderen (2b), of  
over het ontwikkelingsverloop van een individueel kind (2b) kan aanleiding zijn tot 
nader onderzoek (3).  Ook zonder deze informatie kunnen opvoeders vragen hebben 
over de aanpak op de groep, of  omgang met een kind. Er wordt dan een verdiepende 
analyse gemaakt van de opvoedingssituatie (3a). De eerste analyse wordt uitgevoerd 
door een functionaris met taken op het gebied van interne begeleiding, die daartoe 
voldoende opleiding heeft genoten. Deze functionaris kan voor de onderbouwing 
van zijn/haar beslissing via de contactpersoon bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) een beroep doen op externe expertise (3b.) Wanneer verschillende disciplines 
tegelijkertijd bij de analyse,  de beoordeling en beïnvloeding van de opvoedingssituatie 
betrokken worden, dan spreken we van een multidisciplinair team (MDT). Het resultaat 
van deze samenwerking leidt tot een verbrede en verdiepende analyse. Vervolgens 
wordt advies gegeven over de opvoeding en zorg in het kindercentrum en thuis (3b, 
3c). Dit kunnen verschillende trajecten zijn. In een intensiever samenwerkingstraject 
kunnen diverse elementen worden gecombineerd, zoals bijvoorbeeld advies van een 
logopediste, opvang, ondersteuning vanuit gespecialiseerde zorg in de groep, thuishulp 
en therapie door gespecialiseerde zorg. 
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4.   Specifieke trajecten in het kindercentrum
Het is mogelijk om de opvoeding in het kindercentrum te combineren met andere 
voorzieningen.  Om het eenvoudig te houden onderscheiden we hieronder voor de 
kindercentra de volgende trajecten:

· Op advies van een MDT kan voor het volgen van een gewoon basisprogramma 
worden gekozen (2);

· Differentiatie meer specifieke aandacht. Er is voor het kind een meer intensief  
traject nodig, of  binnen het basisprogramma zijn kleine aanpassingen nodig om 
beter te kunnen aansluiten bij wat een kind / een groepje kinderen nodig heeft (4a). 
Over kleine aanpassingen voor het kind zijn afspraken gemaakt met de ouders. Deze 
aanpassingen worden als ‘Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)’ opgenomen in het 
kinddossier. Voorbeeld: het kind is vaker aanwezig en/of  krijgt binnen het gewone 
programma gerichte extra aandacht. Denk aan nieuwe kinderen uit VVE doelgroep; 
kinderen met in kindercentrum vastgestelde ontwikkelingsrisico’s.

· Er is voor het kind  een combinatie van opvoeding en zorg nodig waarbij 
verschillende disciplines betrokken zijn (4b). De afgesproken aanpak wordt vermeld 
in een individueel Zorgplan (IZP). Daarin zijn de opvoedingsdoelen , en de beoogde 
aanpak in het kindercentrum (IOP) opgenomen. Bovendien wordt vermeld welke 
randvoorwaarden nodig zijn om de beoogde aanpak te doen slagen, en hoe die 
randvoorwaarden worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld: het kind moet in een rustige 
en stabiele groep worden geplaatst; de pedagogisch medewerkers hebben wekelijks 
een dagdeel  gespecialiseerde ondersteuning nodig, zodat zij met de specifieke 
vraag van het kind leren omgaan. Of  een verpleegkundige moet dagelijks medische 
handelingen uitvoeren, waartoe de pedagogisch medewerker niet bevoegd is.  

· Tot slot kan het multidisciplinaire team besluiten dat een kind meer zorg en aandacht 
nodig heeft, dan het reguliere kindercentrum in de lokale situatie kan bieden. Het 
kind wordt helemaal in een gespecialiseerd programma geplaatst (4c). Dit kan 
bijvoorbeeld een Medisch Orthopedagogisch Dagverblijf  zijn (MOD), of  het kind 
wordt op jonge leeftijd geplaatst in een speciaal onderwijstraject. Bijvoorbeeld in een 
gespecialiseerd onderwijstraject voor dove of  slechthorende kinderen
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BIJLAgE 2: TRAININg gOLD

De training GOLD voor pedagogisch medewerkers 

A.    Inhoud

De eerste trainingsbijeenkomst

In de eerste training is uitleg gegeven over de gebruiksdoelen, inhoud, opbouw en 
materialen van GOLDTM. Vervolgens is geoefend met observeren. Gestart is met 
oefeningen op het gebied van ‘open’ observaties. De resultaten hiervan werden met 
elkaar besproken, om de pedagogisch medewerkers te laten ervaren hoe verschillend 
naar kinderen wordt gekeken als er geen gerichte observatieopdracht wordt gegeven. 
Daarna kregen de pedagogisch medewerkers een gerichte observatie opdracht voor 
het sociaal emotionele ontwikkelingsgebied. Vervolgens werd met behulp van een 
ordeningsspel geoefend met het passen van de ontwikkelingsdoelen van GOLD™ 
bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. Na afloop van de eerste training werd een 
observatie opdracht meegegeven. Gevraagd werd in het kindercentrum observaties te 
verzamelen die passen bij de ontwikkelingsdoelen van het observatiesysteem GOLD™. 

De tweede trainingsbijeenkomst

Tijdens de tweede training is eerst teruggeblikt op de eerste training en zijn 
moeilijkheden besproken. Hierna werd uitleg gegeven over de opbouw en structuur 
van GOLDTM-NL voor de twee ontwikkelingsgebieden sociaal emotioneel en motoriek. 
Vervolgens werd pedagogisch medewerkers de opdracht gegeven het sociaal emotionele 
en motorische ontwikkelingsgebied te scoren voor een kind waarvan een video 
opname werd getoond. Deze scoring is de t1 (O1) meting voor het bepalen van de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van deze gebieden. 
Na het inleveren van de scoreformulieren werden de door de trainers gevonden scores 
(de ‘masterrating’) vergeleken met de beoordeling door de pedagogisch medewerkers. 
Bij de afsluiting van de trainingssessie ontvingen de pedagogisch medewerkers de 
bij deze ontwikkelingsgebieden horende literatuur uit de gebruikersgids, en een 
huiswerkopdracht. Vanaf  dit moment bestond de huiswerkopdracht uit het lezen van 
achtergrond informatie over het besproken ontwikkelingsgebied en het praktisch oefenen 
met observaties voor het besproken ontwikkelingsgebied in het kindvolgsysteem. Het 
praktisch oefenen bestond uit het verzamelen van observaties voor één kind in de groep, 
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en het beoordelen van het besproken ontwikkelingsgebied van dat kind met behulp van 
de observaties. De huiswerkopdrachten moesten voor feedback worden opgestuurd 
naar de trainers, zodat feedback gegeven kon worden op de beoordelingen.

Derde trainingsbijeenkomst

Tijdens de derde training werd wederom gestart met een terugblik op de vorige training. 
Pedagogisch medewerkers scoorden vervolgens voor de tweede keer het sociaal 
emotionele en motorische ontwikkelingsgebied Daarna ontvingen de pedagogisch 
medewerkers informatie over de opbouw en structuur van het ontwikkelingsgebied taal 
en communicatie, waarna de pedagogisch medewerkers dit ontwikkelingsgebied aan de 
hand van een video-opname scoorden. Vervolgens werd het ontwikkelingsgebied weer 
besproken, en werden de beoordelingen van de pedagogisch medewerkers met behulp 
van de masterrating weer vergeleken met die van de trainers. De bijeenkomst werd 
vervolgens afgesloten met de huiswerkopdracht, ditmaal voor het ontwikkelingsgebied 
taal en communicatie.

De vierde bijeenkomst

Deze bijeenkomst volgde dezelfde opbouw. Gestart werd met een terugblik en het 
nogmaals scoren van het ontwikkelingsgebied taal en communicatie. In de tussenliggende 
periode was gebleken dat in de derde training niet alle items van het sociaal emotionele 
domein voorgelegd waren aan de pedagogisch medewerkers. Deze zijn tijdens de vierde 
training alsnog gescoord. Vervolgens werd na uitleg over de doelen en opbouw van het 
cognitieve ontwikkelingsgebied dit domein voor de eerste keer door de pedagogisch 
medewerkers gescoord. Daarna werd dit ontwikkelingsgebied inhoudelijk toegelicht 
en werden de beoordelingen van de pedagogisch medewerkers weer vergeleken met 
die van de trainers. De training werd afgesloten met de huiswerkopdracht voor dit 
ontwikkelingsgebied.

De vijfde trainingsbijeenkomst

Tijdens de laatste trainingsbijeenkomst werd teruggeblikt op de vorige training en kregen 
pedagogisch medewerkers de opdracht het cognitieve ontwikkelingsgebied nogmaals te 
scoren voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid). 

De zesde trainingsbijeenkomst

De pm’ers hebben in een zesde bijeenkomst een kennistoets gemaakt, zodat de 
onderzoeker voorafgaand aan de evaluatiefase kon inschatten in welke mate de 
pedagogisch medewerkers de werkwijze met het observatiesysteem GOLD hebben 
begrepen.
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B.    Materialen
- Powerpointpresentatie per trainingsbijeenkomst en huiswerkinstructie
- Videofragmenten van een 3 jarig kind aansluitend bij de behandelde ontwikkelings-

gebieden 
- Registratieformulieren
- Voorbeeldregistratie onderzoeker en onderzoeksmedewerker voor de beoordeling 

van observaties met  de geselecteerde videofragmenten
- Mix-en-match spel voor het oefenen met de structuur van het instrument  
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BIJLAgE 3: VRAgENLIJSTEN PM’ERS

De onderzoeksvragen voor het deelonderzoek naar de praktische bruikbaarheid van 
GOLD zijn grotendeels beantwoord met behulp van de informatie die pm’ers via de 
vragenlijsten hebben gegeven. Er zijn drie vragenlijsten gebruikt waarmee gedeeltelijk 
dezelfde, maar ook verschillende informatie werd opgevraagd. In enkele situaties is 
de vraag op volgende momenten iets anders geformuleerd om meer gedetailleerde 
informatie te krijgen. In deze bijlage zijn onder de onderzoeksvragen de vragen 
opgenomen uit de vragenlijsten waarmee de informatie bij de pm’ers is opgevraagd. De 
deelvragen voor dit onderzoek luidden:

Vraag 1.1: In welke mate zijn de professionals toegerust op het werken met GOLD?

Vraag 1.2: Hoe hebben de professionals met GOLD gewerkt?

Vraag 1.3: Wat is volgens de pedagogisch medewerkers de praktische bruikbaarheid van GOLD?

Vraag 1.4: Hoe gemotiveerd zijn de pm’ers om met GOLD te (blijven) werken? 

I.    Kenmerken van de professionals (§ 6.1.3)

Vragenlijst maart 2010
1. Algemene gegevens over de pedagogisch werker 
1b. Mijn hoogst genoten opleiding is: 
1c. Wat is jouw hoogst genoten opleiding?  

	 □ spw 3 of  gelijkwaardig
	 □ spw 4 of  gelijkwaardig
	 □ hbo (PABO, SPH, MO-Pedagogiek of  gelijkwaardig)
	 □ wo (Pedagogiek, Orthopedagogiek, Ontwikkelingspsychologie of  gelijkwaardig)
	 □ Anders, nl:

2i  Hoeveel jaar ervaring heb je met het werken met kinderen van nul tot vier jaar?
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Vragenlijst maart 2011

Werkervaring inclusief stage

2a. Ben je nieuw of  is je aanstelling in uren sinds maart 2010 veranderd?
	 □ Nee, ga door met vraag II c.
	 □ Ja, geef  hieronder op wat (de wijziging in) je aanstelling is

 Hoeveel uren per week werk je (nu) als leidster / pm’er op de groep?
 Per week:………….. uur vast en/of  ………………… uur oproepbaar

2e. Hoeveel jaar ervaring heb je met het werken met kinderen van nul tot vier jaar?

Vragenlijst november 2011
2.2  Ben je na 1 maart 2010 in dienst getreden, ben je na 1 maart gaan werken met 

GOLD, of  is je functie in de periode tussen maart 2011 en nu veranderd?

	 □  Ja, ik ben een nieuwe pedagogisch medewerker met ingang van:
	 □  Ja, ik ben na 1 maart 2011 met het observatiesysteem GOLD gaan werken, en 

    heb niet eerder een vragenlijst ingevuld
	 □  Ja, mijn aanstelling is veranderd:
   Toelichting: wat is er veranderd?
	 □  Nee, er zijn sinds maart 2011 geen wijzigingen geweest in mijn aanstelling

2.3  Hoeveel uren per week werk je nu als leidster / pm’er op de groep?

	 □  Nul-uren contract: Ik werk gemiddeld …. uren per week
	 □ Per week:………….. uren vast en  ………………… uren oproepbaar
	 □ Ik ben (tijdelijk) uit dienst bij de kinderopvang / de peuterspeelzaal

     Ruimte voor toelichting op de  aanstelling:

2.6  Wanneer ben je in dienst getreden bij deze organisatie voor de kinderopvang?

2.7  Hoeveel jaar ervaring heb je nu in totaal met het werken met kinderen van nul tot 
vier jaar (inclusief  stages)?    ..... jaar en ..... maanden
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II. De gerealiseerde toerusting (Vraag 1.1; § 6.2)
Bronnen: Vragenlijst maart 2011 en november 2011

Stellingen:
De trainingen zijn voor mij voldoende geweest om met GOLDTM te werken.

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Licht hier je antwoord toe:

a. Maart 2011 vraag nummer VIIa ; November 2011 vraag nummer 11a

Vragen:
Bron: Vragenlijst november 2011

5.4  Als jij het voor het zeggen had, hoe zou de training of  ondersteuning om met 
GOLD te leren werken er voor de pedagogisch medewerkers uit zien?

III. De gerealiseerde werkwijze (Vraag 1.2; § 6.3)
Bronnen: vragenlijsten maart 2011 en november 2011
Bron: Vragenlijst november 2011

Deelvraag 2.1 Hoe volledig waren de registraties? (§ 6.3.1)

6.4 Zijn er in de laatste observatieperiode (zomer of  september/oktober 2011) 
kinderen geweest waarvoor je niet alle ontwikkelingsgebieden hebt kunnen 
registreren, en beoordelen?

	 □  Nee, ga door naar vraag 7
	 □  Ja, Licht hieronder toe in welke situaties je dat niet is gelukt!
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Deelvragen 1.2.2. en 1.2.3 Het systematisch en planmatig handelen (§ 6.3.2)

Bron: Vragenlijst maart 2011

V. Gegevens over het beoordelen van de ontwikkeling van de kinderen

 Zijn er op dit moment kinderen in jouw groep, waarover jij je zorgen maakt? 
(bijvoorbeeld over de ontwikkeling of  de thuissituatie van een kind)

	 □  Nee, ga door naar de vragen onder VI 
	 □  Ja, ik maak me zorgen over het gedrag of  de ontwikkeling van de volgende  

kinderen (Voeg het groepsoverzicht bij)

n.  Ervaar je problemen in het begeleiden van deze zorgkinderen?  

	 □  Nee, ga naar de vragen onder VI
	 □  Ja

o.  Waar heb je behoefte aan wanneer je problemen bij de begeleiding ervaart?

Bron: vragenlijst November 2011

4.1  Heb je voor het observeren van kinderen een planning gemaakt?

	 □  Nee
	 □  Ja

 Indien ja: licht hieronder toe hoe je het observeren in de afgelopen periode hebt 
georganiseerd

4.2 Heb je op basis van wat je weet van het kind meteen het niveau in het 
portfolioboekje van het kind aangekruist? (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen. 
Eventueel kun je hieronder een toelichting geven op jouw werkwijze.)

	 □  Ja. 
	 □  Nee. Ik heb in de observatieperiode eerst observaties en documentatie

 verzameld. Ik heb op de evaluatiemomenten / checkmomenten met behulp 
van deze observaties het portfolio ingevuld. 

	 □  Anders: Licht hieronder toe hoe je jouw observaties hebt gebruikt om de  
   ontwikkeling van het kind te beoordelen / in het portfolioboekje te registreren):
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4.3 Heb je bij het beoordelen van de ontwikkeling van het kind met hulp van GOLD 
kunnen vaststellen welke vaardigheden bij het kind sterk ontwikkeld zijn, en waar 
het kind extra ondersteuning bij nodig heeft?

	 □  Ja, ga door naar 4.4
	 □  Nee, ga door naar 4.5

 Toelichting:

4.4 Heb je de informatie, zoals hierboven vermeld onder 4.3, gericht gebruikt voor 
het begeleiden van de individuele kinderen in de volgende periode?

	 □  Nee, ga door naar 4.5
	 □  Ja

 Indien je deze vraag met ‘Ja’ hebt beantwoord, licht dan hieronder kort toe hoe 
je die informatie gebruikt voor de begeleiding van de individuele kinderen.

4.5 Heb je na het beoordelen van de jou toegewezen kinderen met behulp van het 
observatiesysteem GOLD kunnen zien welke kinderen in jouw groep ongeveer 
op hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten?

	 □  Nee, ga door naar 4.7
	 □  Ja, ik daar zelf  een overzicht van gemaakt. Ga naar vraag 4.6
	 □  Ja, ik heb daar een overzicht van gezien. Ga naar vraag 4.6
	 □  Ja, ik heb daar een overzicht van gezien, en dat overzicht is met elkaar en/of   

  in teamverband besproken. Ga naar vraag 4.6
	 □  Anders: Licht je antwoord hier toe en ga daarna naar vraag 4.6

4.6 Heb je de onder 4.5 genoemde informatie gebruikt voor het plannen van 
activiteiten, het aanpassen van spelmaterialen en/of  veranderingen in de 
groepsruimte?

	 □  Nee, ga naar vraag 4.7
	 □  Ja

 Indien je deze vraag met ‘Ja’ hebt beantwoord, licht dan hieronder kort toe hoe 
je die informatie gebruikt voor de begeleiding van de individuele kinderen.

6.2  Jouw werkwijze voor het verzamelen, beoordelen en registreren van de 
ontwikkelingsgegevens
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6.2.1  Op  welk moment observeerde je de ontwikkeling van het kind?

 Observeren is bewust en gericht kijken naar wat een kind doet, naar wat het al 
weet, en hoe het met anderen/materialen speelt.

	 □  a. Ik observeerde tijdens het dagelijkse contact met de kinderen
	 □  b. Ik ging gericht kijken wanneer een bepaalde vaardigheid voor het observeren 

        was ingepland
	 □      zowel a. als b. 
	 □        Anders: 

6.2.2  Op welk moment registreerde je observaties van het kind? 
 Registreren is  opschrijven / vastleggen, zodat dit is terug te lezen. Je kunt meerdere antwoorden 

aankruisen.
	 □    werkwijze a. Ik registreerde dagelijks tijdens of  direct na het contact 

    met kinderen. Bijvoorbeeld met behulp van een geeltje. Ik bewaarde deze 
    aantekeningen tot ik GOLD moest gaan invullen.

	 □  werkwijze b. Ik registreerde tijdens geplande observatiemomenten en bewaar 
   de observaties tot ik GOLD moest gaan invullen

	 □   werkwijze c. Ik kruiste tijdens geplande observatiemomenten direct de niveaus 
   in GOLD aan

	 □  werkwijze d. Ik kruiste op de evaluatiemomenten in de periode september/ 
  oktober achteraf  direct de niveaus in GOLD aan. Ik maakte daarbij gebruik  
  van wat ik van het kind (nog) weet; wat ik het kind in de afgelopen periode 
   heb zien doen. Als ik iets niet weet, kijk ik nog even gericht wat ik het kind nu 
   zie doen.

	 □   Anders, namelijk:

6.2.3  Welke van de hiervoor onder ‘6.2.2’ beschreven registratievormen komt bij jou 
het meeste voor? Kruis hieronder aan hoe je vooral werkt. Je moet uit 1 van de 4 antwoorden 
het antwoord kiezen dat het best bij jouw werkwijze past.

	 □  werkwijze a   □  werkwijze b  
	 □  werkwijze c   □  werkwijze d

6.2.4  Op welk moment beoordeelde je of  de ontwikkeling van het kind naar wens verliep? 
 Meerdere antwoorden zijn mogelijk
	 □  Ik deed dat meteen na de geplande observaties
	 □  Ik deed dat in de geplande periode voor evaluatie (september/oktober)
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6.2.5 Op welke manier beoordeelde je in de afgelopen periode of  de ontwikkeling van 
het kind naar wens verliep? 

 (Meerdere antwoorden zijn mogelijk; zit je antwoord er niet bij, omschrijf  het dan zelf  achter 
de mogelijkheid ‘Anders’)

	 □   a. Ik keek naar de leeftijdsbalkjes.
	 □   b. Ik keek of  het kind voldoende vooruitging ten opzichte van de vorige keer.
	 □   Zowel antwoord a, als antwoord b
	 □   Anders, namelijk:

6.3  Is informatie die je met GOLD over kinderen verzamelde ingebracht in een 
teamoverleg of  kind bespreking?

	 □   Nee, licht hieronder toe waarom dat niet is gebeurd.
	 □   Ja, geef  hieronder een toelichting. Wat voor soort informatie is in teamverband  

  besproken? 
 Heeft dat geleid tot afspraken voor het pedagogisch handelen of  voor het 

communiceren met ouders of  externen?
	 □   Ja
	 □   Nee

7.1  Is informatie die je met GOLD over het kind verzamelde met ouders besproken?
	 □   Ja, ga door naar de volgende vraag (7.2).
	 □   Nee, licht hieronder toe waarom dat (nog) niet is gebeurd

7.3   Zijn er op dit moment kinderen in jouw groep, die wat ontwikkeling betreft extra 
aandacht van je vragen? 

	 □   Nee, ga door naar vraag 7.5
	 □   Ja, ik besteed extra aandacht aan het gedrag of  de ontwikkeling van het   

  volgende kind / de volgende kinderen, (De naam van de hierna vermelde kinderen  
  wordt niet in rapportages opgenomen.)

7.5  Zijn er op dit moment kinderen in jouw groep, waar jij je ook zorgen over maakt? 
(bijvoorbeeld over de ontwikkeling of  de thuissituatie van een kind. Dit kunnen 
dezelfde kinderen zijn als onder vraag 7.3. Maar dat hoeft niet zo te zijn. 
Bijvoorbeeld: je besteedt wel extra aandacht aan een ontwikkelingsgebied, maar 
je vindt dat nog geen punt van zorg. 

 (De naam van de hieronder vermelde kinderen wordt niet in rapportages opgenomen!)
	 □   Nee. Ga door naar vraag 8.
	 □   Ja, ik ben bezorgd over het gedrag of  de ontwikkeling van de volgende  

  kinderen: 
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8   Is over de bij vraag 7.3 en/of  7.5 genoemde kinderen of  zorgpunten overleg 
geweest met de ouders / verzorgers? 

	 □   Ja, voor alle 
	 □   Nee, voor (vul hierachter het aantal in) ____ kinderen niet. 

 Licht hier toe waarom (nog) niet met ouders werd overlegd:

9  Is over deze kinderen contact geweest met het consultatiebureau of  een andere 
zorgverlener?

	 □   Ja
	 □   Nee
 (Hieronder in de tabel opgeven met welke soort hulpverlener of  voorziening contact is geweest. 

De naam van de vermelde kinderen wordt niet in rapportages opgenomen!)

10 Ondersteuningsbehoeften bij kinderen waar je je zorgen over maakt
10.1  Heb je behoefte aan ondersteuning bij het begeleiden van deze kinderen?  
	 □   Nee, ga naar de stellingen onder 11
	 □   Ja, ga naar 10.2

10.2.  Welke ondersteuning zou je helpen om hier beter mee om te (leren) gaan?
 (Beschrijf  hieronder wat je hiervoor zelf  graag geregeld zou willen zien.)

III     Meningen pm’ers over de praktische bruikbaarheid  
     (Vraag 1.3; § 6.4)
Bron: Vragenlijst november 2011

Stellingen
11e.  Door gebruik van het observatiesysteem GOLD kan ik mijn pedagogisch 

handelen gericht laten aansluiten bij wat het kind aan het leren is.

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Licht hier je mening toe:
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11g. Met het observatiesysteem GOLD gebruik kan ik informatie en/of  zorgen over de 
ontwikkeling van het kind duidelijk en onderbouwd aan anderen overdragen. 
Bijvoorbeeld aan ouders, leidinggevenden, leerkrachten en hulpverleners. 

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Licht hier je mening toe:

11k. De ontwikkeling van kinderen die maar 2 dagdelen per week het 
kindercentrum bezoeken kan niet met het observatiesysteem GOLD worden 
gevolgd en beoordeeld.

11l. Ik vind dat de beoogde werkwijze met observatiesystemen zoals GOLD niet past 
bij het pedagogisch handelen in de kinderopvang.

IV  De motivatie om met GolD te werken (Vraag 1.1.4; § 6.5)
Bronnen: Vragenlijsten maart 2011 en november 2011

A.  Vragenlijst maart 2011

IIId.  Hoeveel tijd is je in deze periode gemiddeld per kind toegewezen voor het  
 observeren/registreren en beoordelen van het ontwikkelingsniveau?

  Gemiddeld ___uur en/of  ___ minuten per kind

IVf.  Hoeveel tijd heb je in de afgelopen periode gemiddeld per kind nodig gehad  
 om alle vaardigheden van een kind in het portfolio te registreren?

1.  Tijd gemiddeld per kind was: ___ uur   en/of  ___ minuten
  (Kruis hieronder ook aan wat wel en niet in deze tijd is meegenomen)
	 □   Deze tijd is inclusief nalezen informatie over ontwikkeling of   

   beoordelingsniveau in de gebruikersgids)
	 □   Deze tijd is exclusief het nalezen van informatie over de ontwikkeling of  het  

   beoordelingsniveau in de gebruikersgids
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2. Indien je extra tijd kwijt bent doordat je de gids er nog bij nodig hebt, geef  dan 
hieronder aan hoeveel tijd dit je gemiddeld per kind (ongeveer) kost?

 Tijd gemiddeld per kind was: ___ uur   en/of  ___ minuten

B. Vragenlijst november 2011

Vragen

4.7 Wat heeft je het meest geholpen om de ontwikkeling van de kinderen met GOLD 
gericht te leren observeren, volgen en beoordelen? Wat werkt voor jou het best?

5.2  Welke ondersteuning heb je (daarnaast) gebruikt bij het leren werken met GOLD? 
(Je kunt meerdere antwoorden aankruisen)

	 □   Advies van collega’s
	 □   Uitleg en advies van een collega die daarvoor is aangewezen
	 □   Het document met de nieuwe uitleg, die is geschreven bij de dia’s van de  

   PowerPoint presentatie uit de trainingen
	 □   Anders: 

5.3  Heb je voldoende ondersteuning gehad om praktisch met GOLD te kunnen 
werken?

	 □   Ja. Ga door naar vraag 5.4.
	 □   Nee. 
 Licht hieronder of  aan het eind van deze vragenlijst toe welke ondersteuning jou 

op dit moment het best zou helpen om beter met GOLD te  (leren) werken. 

5.5 Wat vind je het allerlastigst in de beoogde werkwijze met GOLD?

6.1 Hoeveel tijd heb je in de afgelopen periode gemiddeld per kind nodig gehad om 
alle vaardigheden in het portfolio te beoordelen en registreren?

1) Tijd gemiddeld per kind in de laatste observatieperiode (zomer tot september/
oktober) was:… minuten, inclusief  tijd die je misschien nog nodig had voor het 
raadplegen van de gebruikersgids.

2) Indien je extra tijd kwijt bent doordat je de niveaus moest opzoeken in de 
gebruikers gids, geef  dan hieronder ook op hoeveel extra tijd dit je gemiddeld 
per kind (ongeveer) kost?
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Tijd gemiddeld per kind bij het laatste evaluatiemoment (kdv:sept /oktober; psz mei/
juni) was: ___ minuten.

3) In de digitale versie van GOLD staan de gedragsvoorbeelden onder de niveaus 
vermeld, zodat je bij het beoordelen geen ander materiaal hoeft te raadplegen. Je 
kunt die voorbeelden openklikken, of  wegklikken. Bij ieder doel staat ook een 
korte beschrijving van wat met dat doel wordt bedoeld. Denk je dat het realiseren 
van deze oplossing in het portfolio waarmee je werkt jou tijd voor het registreren 
bespaart? 

	 □  Nee
	 □  Ja. Zo ja, hoeveel tijd denk je dan per kind gemiddeld nog nodig te hebben  

  voor het registreren / beoordelen van de ontwikkeling?

 Geschatte tijd per kind gemiddeld per evaluatiemoment: ___ minuten

Stellingen
11b. Ik ervaar geen problemen wanneer ik werk met GOLD.

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Licht hier je mening toe:

11c. Met GOLD kan ik het ontwikkelingsniveau én de vooruitgang van het kind op 
de beoogde ontwikkelingslijn beter herkennen, beoordelen en onderbouwen 
dan zonder een kindvolgsysteem.

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Licht hier je mening toe:



Bijlage 3

274

11d.  Met GOLD kan ik de ontwikkelingsstappen én de vooruitgang van het kind op 
de beoogde ontwikkelingslijn beter herkennen, beoordelen én onderbouwen 
dan met behulp van het kindvolgsysteem dat ik hiervoor gebruikte.

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Licht hier je mening toe:

11f.  Doordat ik in de afgelopen periode heb gewerkt met GOLD kan ik nu beter de 
kinderen herkennen (identificeren), die baat zouden kunnen hebben bij speciale 
aandacht, of  hulp (signaleringsfunctie).

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Licht hier je mening toe:

11h.  Het evalueren en beoordelen van vooruitgang in de ontwikkeling van 
kinderen met het observatiesysteem GOLD is voor pedagogisch medewerkers 
een gebruiksvriendelijke werkwijze.

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Licht hier je mening toe:
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11i.  Ik wil graag met het observatiesysteem GOLDTM werken.

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Licht hier je mening toe:

11k.  Alleen als ik meer tijd krijg voor het registreren en beoordelen van de 
ontwikkeling, wil ik graag met het observatiesysteem GOLD werken

Helemaal mee 
oneens

Oneens Neutraal Eens
Helemaal

eens

Motiveer hier je antwoord:
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BIJLAgE 4

Basiseenheid Orthopedagogiek 
Project ‘GROEI’ 

DEEl1: Kennistoets training observatiesysteem GolD™. 
VEEL SUCCES!

Algemene gegevens student:

Naam: Datum:

Functie:

Kindercentrum:

Plaats:

Resultaat (in te vullen door docent)

Geslaagd + cijfer: Nog niet geslaagd + cijfer:

□ □
De vragen: 
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1. Wat voor soort instrument is GOLD™?
(Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

a Een observatiesysteem om met behulp van de gewone dagelijkse observaties het niveau van, en 
de vooruitgang in de ontwikkeling van kinderen te volgen, en enkele keren per jaar te beoordelen

b Een toetssysteem, waarmee enkele keren per jaar naar de ontwikkeling van kinderen wordt 
gekeken om het niveau te beoordelen

c Een screeningsinstrument om ontwikkelingsstoornissen bij de kinderen in de groep op te sporen

2. Kan GOLD™ in het HKZ-certificeringssysteem gebruikt worden als ‘instrument welbevinden’? 
 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a Ja

 b Nee

3. gOLD™ biedt een ontwikkelingslijn voor kinderen van:
 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a 0 - 4 jaar oud 

 b 0 - 6 jaar oud

 c 0 - 8 jaar oud

4. In het observatiesysteem GOLD™ volgen we de vooruitgang en beoordelen we de niveaus in de volgende 
gebieden: 

 (Je kunt meerdere mogelijkheden aankruisen)

 a Motorische ontwikkeling

 b Sociaal-emotionele ontwikkeling

 c Cognitieve ontwikkeling

 d Taal en communicatie

 e Geletterdheid

 f Gecijferdheid

 g Wetenschap en techniek

 h Mens en cultuur

 i Creatieve vaardigheden

5. Wat betekenen de cijfers 1,2,3,4,5,6,7,8,9 boven in de kolommen van de te observeren vaardigheden in 
het observatiesysteem GOLD™?

 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a De leeftijd van het kind

 b Het ontwikkelingsniveau dat het kind van een bepaalde leeftijd moet hebben gehaald

 c De mijlpalen in de ontwikkelingslijn waarmee de kinderen worden gevolgd en waarmee het 
ontwikkelingsniveau en de vooruitgang wordt beoordeeld 
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6. Voor het beoordelen van het ontwikkelingsniveau van de kinderen kan gebruik gemaakt worden van 
informatie uit: 

 (Je kunt meerdere mogelijkheden aankruisen)

 a De observaties van kinderen

 b Tekeningen of andere werkjes van kinderen

 c Opgenomen geluidsfragmenten

 d Videomateriaal

 e Foto’s

 f Alle hiervoor genoemde bronnen

7. Voor het kunnen beoordelen van de taalontwikkeling is in GOLD™ een extra screeningsformulier 
meertaligheid opgenomen. Bij welke score moeten de extra doelen ‘meertaligheid’ voor het beoordelen 
van de taalontwikkeling worden gebruikt? 

 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a Bij een score van 1 of hoger

 b Bij een score van 2 of hoger

 c Bij een score van 5 of hoger

8. Met gOLD™ wordt de ontwikkeling van kinderen over een langere periode gevolgd. Hoe vaak moet in 
het onderzoek worden gecontroleerd of er in de afgelopen periode voldoende gegevens van het kind 
verzameld zijn en beoordeeld wat het niveau is van het kind? 

 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a 1 x per jaar

 b 2 x per jaar

 c 3 x per jaar

 d 4 x per jaar

9. In welke maanden wordt gecontroleerd of er in de afgelopen periode voldoende gegevens van het 
kind verzameld zijn en wat het niveau is van het kind? 

 (Je kunt meerdere antwoorden aankruisen)

 a januari g juli

 b februari h augustus

 c maart i september

 d april j oktober

 e mei k november

 f juni l december

10. Hoe kun je het gemakkelijkst werken met GOLD™?
 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a Door vanuit gOLD™ naar kinderen te kijken en te zoeken of je bij de niveaus passend gedrag bij 
het kind terug kan zien. Daarna de gedragingen / niveaus registreren

 b Door al werkend met kinderen bewust en gericht te kijken naar wat ze al kunnen, aantekeningen 
daarvan te maken en deze op een rustig moment te verwerken in het portfolio (de observatielijst 
van het kind)
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11. Waarvoor kun je de ontwikkelingsgegevens uit GOLD™ gebruiken?
 (Je kunt meerdere mogelijkheden aankruisen)

 a Inschatten van het ontwikkelingsniveau van het kind

 b Beoordelen of het ontwikkeling van het kind verloopt zoals theoretisch wordt verwacht

 c Beoordelen of het kind vooruit gaat in de ontwikkeling

 d Beoordelen wat de sterke en zwakke kanten in de ontwikkeling van het kind zijn

 e Vast stellen of er een ontwikkelingsstoornis is

 f Een zorg over de ontwikkeling van het kind onderbouwen in een gesprek met ouders

 g De school informeren over het ontwikkelingsprofiel en het ontwikkelingsverloop van het kind

 h Beoordelen of het spelmateriaal en/of de activiteiten voor de kinderen misschien moeten worden 
aangepast, zodat wordt aangesloten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind

 i Alle hiervoor genoemde mogelijkheden (a t/m h)

12. Hoe kun je GOLD™ gebruiken in een team met deskundigen rond zorgkinderen?
 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a De door jou verzamelde longitudinale informatie inbrengen om tot een betrouwbaar beeld te 
komen over de mogelijkheden en beperkingen van een kind (diagnostiek)

 b Om doelen te formuleren waar in het kindercentrum en thuis met extra aandacht aan wordt 
gewerkt

 c Beide hiervoor genoemde mogelijkheden (a+b)

13. Wat betekenen de gekleurde (rode, gele, oranje, groene, blauwe en paarse) balken onder de niveaus in 
de tabel van de vaardigheden in GOLD™?

 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a Dat zijn de ontwikkelingsniveaus van de kinderen

 b De balk laat zien welke vooruitgang voor een kind van die leeftijd in het kindercentrum over 1 jaar 
wordt verwacht 

 c Die balken staan voor de leeftijden van de kinderen

 d Zowel antwoord b als c

 e Zowel antwoord a als b

14. Als je op een evaluatiemoment merkt dat je informatie over ontwikkelingsgebieden mist, wat moet je 
dan doen? 

 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a Dan hoef je niets te doen. Je beoordeelt het niveau en let in de volgende periode ook op deze 
gebieden

 b Je kijkt nog even of je deze informatie met observaties kunt aanvullen
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15. Hoe kun je met behulp van GOLD™ met ouders samenwerken?
 (Je kunt meerdere mogelijkheden aankruisen en ook zelf toevoegen)

 a Bij de aanmelding of het plaatsingsgesprek de ouders informatie vragen over wat het kind al wel 
en nog niet kan

 b Ouders mogen documentatie leveren om te onderbouwen wat hun kind al kan (foto’s, video’s, 
tekeningen e.d.)

 c Ouders kunnen pm’ers informeren hoe zij het best met het kind kunnen omgaan, zodat het zich 
veilig voelt

 d Met ouders afspreken wie met het kind aan welk ontwikkelingsdoel van gOLD™ werkt

 e Met ouders de vooruitgang, sterke en zorgpunten in de ontwikkeling bespreken

 f Ouders informeren over hoe de ontwikkeling van hun kind in het kindercentrum wordt gevolgd

 Ik voeg zelf nog de volgende mogelijkheden toe:

16. Hebben ouders recht om het kinddossier GOLD™ in te zien?
 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a Ja

 b Nee

17. Hoe bepaal je of het kind een bepaald niveau / de ontwikkelingsmijlpaal heeft bereikt? 
 (Je kunt slechts 1 antwoord aankruisen)

 a Kind toont gedrag dat past bij het geformuleerde niveau in gOLD™ (bij 3 formuleringen in het 
niveau gescheiden door ‘;-teken’ of het woord ‘én’, tenminste 1 van de 3)

 b Kind toont bij alle formuleringen van dat niveau in gOLD™ passend gedrag (bij 3 formuleringen in 
het niveau gescheiden door ‘;-teken’ of het woord ‘én’, alle 3)
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BIJLAgE 5: gROEPSOVERZICHT EN ZORgFORMULIER
Groepsoverzicht en zorgformulier 

Groepsoverzicht beoordeling kind 

 
Organisatie:      Groep:    Caseload: …… kinderen 

Naam pedagogisch medewerker: 

Datum evaluatie: 

Naam kind Datum 
geboorte 

Oordeel 
Sociaal-
emotioneel 
r/v/g 

Ooordeel 
Motoriek 
r/v/g 

Score 
screening 
Meertaligheid 
r/v/g 

Oordeel  Taal 
en 
Communicatie 
r/v/g 

Oordeel 
Cognitieve 
ontwikkeling 
r/v/g/ 

Oordeel 
Geletterdheid 
r/v/g 

Oordeel 
Gecijferdheid 
r/v/g 

Aandachts-
punt vervolg 
Doelen: 

          

          

          

          

          

          

          

 

ZORGFORMULIER INBRENGEN KIND IN KINDBESPREKING / COLLEGIAAL OVERLEG: 
Datum evaluatie kind:      Betrokken externe zorgverlener(s): 

Datum ingebracht in teamoverleg:    Datum laatste externe overleg over kind: 

Naam kind:       Datum laatste contact hierover met ouders: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Korte beschrijving zorg / risico in ontwikkeling van het kind: 

 

Risico ontwikkelingsgebied doel(en): 

 

 

Zorgelijk gedrag: Wat wil je weten? Waarbij wil je ondersteuning? 

Afspraak / actiepunten volgende periode: 

 

 

 

 

 

 

Evaluatiedatum voortgang:  
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BIJLAgE 6: SUggESTIES VERBETERINgEN gOLD

In deze bijlage worden de suggesties voor verbetering samengevat die in de resultaten 
van hoofdstuk 6 naar voren zijn gekomen.

Inhouden: 
Kindercentrum Domein Doel

KC2 Sociaal-emotioneel 1c, 2a, 2d

Motoriek

Taal en communicatie 9a

Cognitie 11d

Geletterdheid 15a, 15c, 16a, 17b

Gecijferdheid 20a, 20b, 20c

KC1 gezamenlijk ingediend door team KC1. 
Team wil op 44 van de 51 ontwikkelingslijnen een aanscherping zien van de formuleringen 
in de niveaus, of gedragsvoorbeelden terugzien onder de niveaus  in het instrument zelf. 
Uitzonderingen zijn het domein motoriek,  en taal & communicatie (doel 9b en 9c)

Overige opmerkingen inhoud:

- Toelichting op niet begrepen termen: gehechtheid;
- Graag wijzigen ontwikkelingsniveaus: liever “dagen” i.p.v. “maanden” bij niveau 6.
- Graag toevoegen ontwikkelingsstap: “pakt boek wel op, maar ondersteboven”.
- Graag specificeren van omschrijvingen als “een paar”
- Voor het observeren van bepaald gedrag moeten activiteiten worden aangeboden. Dat lijkt op 

“testen”; die activiteiten passen niet bij jonge kinderen.

Vormgeving:
- Neem in de kolom bij evaluatiemoment in het registratieformulier ook de daarbij 

horende maanden op.
- Vermeld in de kolom voor  de leeftijdsbalken op welke leeftijdsgroep de balk 

betrekking heeft.
- Bedenk een oplossing voor het registreren van de beoordelingsdata. Het vermelden 

van data bij de registraties van het beoordeelde niveau toont slordig.

Registraties:
- Gebruik in de papieren versie kleurpotloden passend bij de kleur van de leeftijdsbalk 

bij het registreren van een beoordeling. Daardoor kan snel een koppeling worden 
gemaakt tussen de leeftijd van het kind bij de beoordeling, en de leeftijdsbalk als 
indicatie voor de te verwachten ontwikkeling voor de leeftijdsgroep.
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Training:
- Gebruik in de training veel verschillende voorbeelden van  kinderen uit verschillende 

leeftijdsgroepen, zodat goed met het beoordelen op de te onderscheiden 
ontwikkelingsniveaus kan worden geoefend.
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BIJLAgE 7: OVERZICHT BRONNEN KWALITATIEF DEEL   
           ONDERZOEK

A. Bronnen met betrekking tot fase 1: ontwikkeling GOLD
- Versies GOLD 
- Map met reacties uit kindercentra en van deskundigen op ontwikkel versies GOLD-

NL
- Digitale verslagen verkenning eerste pilots ontwikkelversies GOLD

B. Bronnen met betrekking tot fase 2: onderzoek naar bruikbaarheid GOLD
 Registraties met betrekking tot GOLD

- Dataformulieren GOLD: Formulieren voor het overnemen van de door pm’ers 
geregistreerde gegevens voor het onderzoek.

- Registratieformulier ‘moeilijke doelen’
- Groepsoverzichten en zorgformulieren KC1, KC2 en KC3
- Rapportages verkennend gebruik van GOLD-Online
- Digitale- en papieren versies huiswerk Pm’ers
- Rapportages met beoordelingen ontwikkeling Bayley-III-NL

 Registraties m.b.t. het proces
- Onderzoeksregistraties m.b.t. toestemmingen, deelname pm’ers en kinderen
- Onderzoeksregistraties m.b.t. planningen en afname concurrente validiteit
- Bestand met E-mailverkeer tussen onderzoeker en KC1, KC2 en KC3
- Aantekeningen en Verslagen bezoeken aan KC1, KC2 en KC3
- Verslag tussenevaluatie professionals en management KC1 en KC2
- Verslagen Begeleidingsgroep
- Video-opnamen KC1, KC2 en KC4.
- Verslagen beoordelingen testleiders Bayley III-NL

C. Bronnen met betrekking fase 3: onderzoek naar het draagvlak voor GRoEI:
 Bestanden draagvlak GROEI

- Transcripties focusgroepen 15 februari 2012, 16 februari 2012 en 21 februari 2012
- Geluidsopnamen van de focusgroepen op 15, 16 en 21 februari
- Beeldopname van het focusgroepinterview van 21 februari 2012     




