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Samenvatting 

 

 

Een evaluatie van Video Interactie Begeleiding (VIB) bij Stichting Kinderopvang Nederland (SKON) en 

KOREIN laat positieve resultaten zien op de interactievaardigheden van leidsters. Het onderzoek met 

een experimentele VIB-groep (n = 52) en een controlegroep van niet-getrainde leidsters (n = 43) laat 

zien dat getrainde leidsters meer stimulerend opvoedingsgedrag vertonen en sensitiever en verbaal 

stimulerender zijn. Deze trainingsresultaten zijn bovendien nog steeds zichtbaar na drie maanden na 

afloop van de training. Leidsters blijken daarnaast – bezien vanuit de zogenaamde ‘micro-analyse’ van 

leidstergedrag die kenmerkend is voor de VIB-aanpak – de kinderen meer aan te kijken, 

contactinitiatieven vaker verbaal te ontvangen en de beurt vaker door te geven na de training. Ook deze 

effecten beklijven, met uitzondering van de verbale ontvangst, die als het ware wat ‘wegzakt’. Ten slotte 

voelen leidsters zich iets competenter en ervaren zij iets meer plezier in hun werk, al is er geen algemeen 

effect van de training op de arbeidssatisfactie. Niet alle VIB-specifieke maten laten een vooruitgang zien 

(toewenden, volgen, non-verbale ontvangst, ‘ik’- en ‘jij-beurt’ en overige beurten). De training resulteert 

ten slotte ook niet in een significante afname van autoritair opvoedingsgedrag. 

Deze studie vormt een eerste bescheiden stap binnen het terrein van empirisch onderzoek naar 

de effecten van training van pedagogische vaardigheden in Nederland. De uitkomsten sluiten aan bij die 

van buitenlandse studies, die eveneens onderstrepen dat pedagogische vaardigheden verbeterd kunnen 

worden met gerichte training. Dit is belangrijk omdat de spilfunctie van de leidster bij de kwaliteit van 

de kinderopvang in brede kring wordt erkend. Het is, in dit licht bezien, interessant om te verkennen of 

een brug kan worden geslagen naar vigerende modellen voor pedagogische proceskwaliteit bij 

toekomstige methodiekontwikkeling. Verdere ontwikkeling en onderzoek in de nabije toekomst op dit 

nieuwe en belangrijke onderzoeksterrein van de kinderopvang is gewenst. 
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1. Inleiding 

 

 

Leidsters zijn bepalend voor de kwaliteit in kinderopvang. Zij zorgen ervoor dat kinderen zich thuis 

voelen en gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Video-interactiebegeleiding (VIB) is een 

methodiek om communicatie en interactie tussen leidster en kind te professionaliseren en daarmee de 

kwaliteit van de kinderopvangvang te verhogen. De landelijke organisatie Stichting Kinderopvang 

Nederland (SKON) en KOREIN werken beide met een professionaliseringstraject van leidsters waarbij 

gebruik wordt gemaakt van deze VIB-methodiek. Bij SKON worden sinds 2002 – in samenwerking met 

de Associatie Intensieve Thuisbehandeling (AIT) – video-interactiebegeleiders opgeleid met behulp van 

de VIB-methodiek. Samen met supervisoren ontwikkelt en implementeert SKON de methode verder en 

verzorgt exclusief voor de sector kinderopvang VIB-opleidingen en externe begeleiding. Op dit moment 

worden reeds 600 leidsters van SKON begeleid met de methodiek (zo’n 60 procent van de totale groep 

leidsters) door tot VIB’er opgeleide managers. VIB heeft al meer dan tien jaar een plek binnen 

KOREIN. De groepsleiding ondervond de waarde van de methode in de praktijk in de interactie met 

kinderen. Daarom is besloten om VIB in te zetten voor deskundigheidsbevordering. Bijna de helft van de 

ruim 900 medewerkers heeft inmiddels de basistraining gevolgd die door de twee gecertificeerde VIB-

opleiders van KOREIN de afgelopen jaren gegeven zijn. KOREIN heeft bovendien 19 

vestigingsmanagers en groepsleiders opgeleid tot intern VIB-begeleider, die binnen hun kindercentrum 

een jaarlijkse ‘follow-up’ van de training verzorgen. 

 

Een centraal onderdeel van de VIB-methodiek is de analyse van opnames van interacties met kinderen in 

de eigen werksituatie, gevolgd door een bespreking met een begeleidster. Bij deze bespreking wordt er 

in een ‘micro-analyse’ van de video-opname gekeken naar concrete gedragingen van leidster, die de 

begeleidster vervolgens benoemt. Deze gedetailleerde wijze van observeren, die zo kenmerkend is voor 

VIB, is deels ontleend aan wetenschappelijk onderzoek naar het interactiegedrag tussen moeder en baby 

(Trevarthen, 1979), en VIB is daarmee historisch verbonden met de studie van het menselijk gedrag, de 

menselijke ethologie (Eibl-Eibesfeldt, 1989; Tinbergen & Tinbergen, 1972). Twee belangrijke 

gedragingen die worden onderscheiden, zijn contactinitiatieven en ontvangstbevestigingen. Deze twee 

gedragingen worden beschouwd als de bouwstenen van de zogenaamde ‘basiscommunicatie’. Rekening 

houdend met de leerdoelen van de cursist en positieve ontwikkelingen ondersteunend, werkt de VIB-

trainer doelgericht aan de ontwikkeling van de interactievaardigheden. Het uitgangspunt hierbij is een  
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activerende methodiek die uitgaat van ‘empowerment’ van de leidster. Een uitgebreide beschrijving van 

de achtergronden en uitvoering van de training is te vinden in de literatuur (zie Dekker & Biemans, 

1994; Dekker, Hoogland, Eliëns, van der Giessen, 2004; Eliëns, 2005; Van den Heijkant & van der 

Wegen, 2000). 

 

De hoofdvraag die centraal staat in dit rapport, is, kort samengevat: welke effecten heeft VIB op de 

interacties van de leidsters? De effecten worden onderzocht op twee niveaus, namelijk op het niveau van 

de VIB-maten en op het niveau van pedagogische kwaliteit. Direct aansluitend op de inhoud van VIB is 

onderzocht of de training leidt tot een toename van de getrainde elementen die worden onderscheiden in 

de ‘basiscommunicatie’. Daarnaast is onderzocht of de training effect heeft op het stimulerende 

opvoedingsgedrag c.q. de sensitieve responsiviteit van de leidster, de autoritaire opvoedingsstijl en de 

verbale stimulering. Een laatste onderzoeksvraag ligt op een ander vlak en heeft betrekking op de 

leidster: vertaalt de training zich ook in een hogere arbeidssatisfactie? 

Een onderzoek naar de effecten van leidstertraining is interessant omdat in brede kring het 

belang van de interacties tussen leidsters en kinderen in het kinderdagverblijf is benadrukt. De leidster 

vormt daarmee een spilfiguur bij de zogenaamde ‘proceskwaliteit’ van de kinderopvang, dat wil zeggen 

de kwaliteit van de directe ervaringen van kinderen op het kinderdagverblijf (zie bijvoorbeeld Riksen-

Walraven, 2004). Dit betekent ook dat training van de interactievaardigheden van leidsters een 

sleutelfactor vormt – zij het niet de enige - voor de verbetering van de pedagogische kwaliteit. De vraag 

naar de effectiviteit van VIB is ook interessant, omdat er nog maar weinig empirisch onderzoek is 

verricht naar de Nederlandse kinderopvang (Fukkink & van IJzendoorn, 2004a,b). Ook de effecten van 

training op de pedagogische vaardigheden van leidsters zijn nog maar weinig bestudeerd (Fukkink & 

Lont, 2006; te verschijnen). 

 

Opzet 

In  hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. Er is omwille van de leesbaarheid voor 

gekozen om de belangrijkste informatie over de onderzoeksopzet, die soms technisch van aard is, in dit 

hoofdstuk bij elkaar te plaatsen. De uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 4 betreft de conclusie. In het laatste hoofdstuk 5 is een discussie naar aanleiding van de 

resultaten opgenomen. 
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2. Methode 

 

 

Onderzoeksopzet 

De keuze voor de onderzoeksopzet is allereerst bepaald door methodologische eisen met betrekking tot 

de interne validiteit: het onderzoek moet duidelijk maken dat een eventueel gevonden effect 

daadwerkelijk het gevolg is van de training en niet iets anders. De effectiviteit van VIB is hiertoe 

onderzocht in een onderzoeksopzet met een experimentele groep en controlegroep met voormeting en 

nameting (‘untreated control group design’ (Cook & Campbell, 1979). Bij de experimentele VIB-groep 

is daarnaast nog een retentiemeting uitgevoerd drie maanden na afloop van de training om de beklijving 

van de trainingseffecten te onderzoeken. 

Op basis van een a priori analyse van de benodigde steekproefgrootte is berekend dat 50 

leidsters per groep nodig zijn om een experimenteel effect van middelmatige grootte statistisch 

significant aan te kunnen tonen met een adequate statistische power (hierbij is het gunstige effect van de 

covariaten uit de voormeting verdisconteerd) (Cohen, 1988). 

Toewijzing aan de experimentele VIB-conditie of controle-conditie vond ‘random’ plaats op 

centrumniveau: een bepaald centrum - met alle leidsters - deed mee aan de training of niet (zie ook 

Girolametto, Weitzman & Greenberg, 2003; 2004). Een multivariate toetsing van de verschillen bij de 

voormeting liet, zoals verwacht, geen verschillen zien tussen de beide condities, Wilks’ Λ = .88, p = 

.125. Univariaat is wel één verschil gevonden, namelijk voor de leeftijd. De leidsters uit de VIB-groep 

zijn gemiddeld iets jonger (26,7 jaar, variërend van 20 tot 51 jaar, sd = 5,62) dan de andere leidsters 

(30,8 jaar, variërend van 20 tot 47 jaar, sd = 8,11), F1,94= 8,66, p = .004). Dit verschil is niet eenvoudig 

te verklaren. Er zijn geen aanwijzingen voor een niet-random selectie van leidsters na de toewijzing van 

de kindercentra aan condities (bijvoorbeeld: in theorie is het mogelijk dat jongere leidsters vaker 

getraind zijn binnen lokaties of dat jongere leidsters op de controle-lokaties minder snel zijn geselecteerd 

voor de controlegroep), omdat alle leidsters uit een lokatie betrokken waren bij het onderzoek (als 

controlegroep of als VIB-groep). Leeftijd hangt overigens niet statistisch significant samen met andere 

variabelen bij de voormeting met uitzondering van een matige, positieve correlatie met autoritair 

opvoedingsgedrag (oudere leidsters zijn, gemiddeld genomen, iets autoritairder). 

In het onderzoek is tevens gestreefd naar een vergroting van de externe validiteit, dat wil zeggen 

dat het onderzoek moet laten zien wat de generaliseerbaarheid van het effect is (Shadish, Cook & 

Campbell, 2002). De generalisatie van resultaten is onderzocht op het niveau van de training en op het 

niveau van de meetinstrumenten. Voor de training geldt dat deze is onderzocht in twee organisaties, die 

werken met verschillende trainers en leidsters. De resultaten zijn dus niet gebonden aan één enkele 

organisatie. Verder is er spreiding over regio’s en kindercentra in de steekproef. Voor de 
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meetinstrumenten geldt dat deze verschillende leidsteraspecten bestrijken. De meetinstrumenten zijn 

deels direct gebaseerd op de VIB-methodiek. Door als het ware ‘door de bril van VIB’ naar de data te 

kijken is er sprake van een instrument dat toegesneden is op de training. Daarnaast zijn andere 

instrumenten opgenomen om te onderzoeken of de training zich ook vertaalt in een ‘transfer’-effect naar 

pedagogische kwaliteitsmaten. Voor twee variabelen, namelijk stimulering en sensitiviteit van de 

leidster, geldt dat het gaat om verschillende operationalisaties van verwante constructen, om 

generalisatie naar meetinstrumenten te onderzoeken. 

 

DeVIB-training 

De VIB-training is gericht op zes leerdoelen: 

• Volgen van initiatieven van kinderen 

• Ontvangstbevestiging van de initiatieven 

• Leiding geven in een ‘ja’-reeks door instemmend te benoemen 

• Beurtwisseling 

• Uitwisseling in de kring 

• Jezelf als leidster ook aan de beurt laten komen 

 

De leerdoelen liggen op het vlak van sensitiviteit-responsiviteit en de verbale interactie in de groep (zie 

ook Dodici, Draper & Peterson, 2003 en Rimm-Kaufman, Voorhees, Snell & La Paro, 2003). 

De training bestond doorgaans uit 4 sessies (gemiddeld aantal: 3,83, variërend van 2 tot 5; sd = 

0,94). Bij deze sessies werd de leidster gefilmd tijdens het werken op de groep. Deze opname werd 

vervolgens door leidster en trainer uitgebreid samen geanalyseerd vanuit de VIB-leerdoelen. 

Een hoog percentage van de leidsters geeft aan te hebben gewerkt aan de zes leerdoelen die 

expliciet zijn onderscheiden in de VIB-training (zie Figuur 1). Tien leidsters geven aan nog een ander 

leerdoel te hebben nagestreefd, al sluiten deze ‘extra’ leerdoelen wel aan op de VIB-methodiek 

(genoemd zijn: rust nemen; niet te gehaast zijn; letten op stille kinderen en non-verbale communicatie; 

sfeercommunicatie; taal stimuleren; minder zelf de beurt nemen). 
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Figuur 1: Overzicht van nagestreefde leerdoelen in de VIB-training (percentage leidsters) 

 

 
 
 

De leidsters beoordeelden hun eigen leervorderingen gemiddeld met een rapportcijfer 7,5 (sd = 0,52, 6,5 

– 8,5). Onderlinge vergelijking van de rapportcijfers per leerdoel laat geen grote verschillen zien. Het 

cijfer voor ‘jezelf als leidster ook aan de beurt laten komen’ is iets lager met een gemiddelde van 7,2 en 

lijkt iets moeilijker te worden gevonden dan de andere doelen. Een overzicht is gegeven in Figuur 2. 

 
Figuur 2: Overzicht van zelfevaluatie per leerdoel (rapportcijfer van 1 t/m 10) 
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Meetinstrumenten 

De video-opnames van de leidsters op de groep vormden de belangrijkste data. Deze opnames zijn 

beoordeeld met de volgende instrumenten. 

VIB-specifieke maten. Deze opnames van de leidsters zijn - aansluitend bij de VIB-methodiek - 

beoordeeld op ‘micro-niveau’, lettend op de belangrijke onderdelen van de zogenaamde 

‘basiscommunicatie’ die bij VIB centraal staat. Bij de definiëring van het ethogram met de 

onderscheiden basiscommunicatie-elementen en het bijbehorende observatieschema is gebruik gemaakt 

van de bestaande VIB-literatuur (Dekker & Biemans, 1994; Dekker, Hoogland, Eliëns, van der Giessen, 

2004; zie ook Eliëns, 2005; van den Heijkant & van der Wegen, 2000) en de handleiding voor VIB-

observatie van Van der Linden (1999). De VIB-maten zijn gescoord met behulp van ‘event sampling’. 

Beoordelaars scoorden eerst de verbale categorieën in een eerste ronde. In een tweede ronde scoorde 

dezelfde beoordelaar de non-verbale categorieën van de opname. 

Beoordelaars werden getraind en moesten minimaal een Cohen’s kappa van .70 behalen ten 

opzichte van een standaardscore voor zowel het non-verbale als verbale domein (de gemiddelde scores 

zijn respectievelijk .83 en .80). 

 

 

Tabel 1 

Overzicht van de VIB-maten (a): non-verbale categorieën 

 

VIB-maat Toelichting 

Non-verbale categorieën 

Toewenden Een gedragsverandering door de leidster die bestaat uit een lichaamsbeweging, waarbij 

tenminste het gezicht en bovenlichaam worden toegekeerd naar het kind. Ook bukken naar 

een kind toe is toewenden. Het gaat hier dus om actief toewenden en niet alleen even je om 

actief toewenden en niet alleen even je hoofd omdraaien. Het kind hoeft de leid(st)er hierbij 

niet aan te kijken en/of zich ook toe te wenden: het gaat om wat de leidster doet. 

Aankijken Een gedragsverandering van de leidster die bestaat uit een hoofd- en oogbeweging om 

oogcontact te maken met het kind. Ook hier gaat het dus om een actieve handeling. De 

luisteraar moet zelf de handeling uitvoeren om zich te richten op de spreker. Het kind hoeft 

niet ‘terug te kijken’: het gaat om wat de leidster doet. 

Volgen Een gedragsverandering van de leidster inde vorm van een houding, en die bestaat uit het op 

enige afstand actief toegewend zijn en met de ogen volgen van het kind. Er moet duidelijk 

een periode van volgen zijn die drie seconden duurt of langer. Het kind hoeft niet ‘terug te 

kijken’: het gaat om wat de leidster doet. 

Ontvangstbevestiging: 

non-verbaal 

De leidster geeft op een non-verbale manier betrokkenheid aan (gericht op het kind) waarmee 

ze aangeeft dat de boodschap of het signaal van het kind is ontvangen. Bijvoorbeeld: 

• ja-knikken 

• gezichtsexpressie naar één kind bedoeld als ontvangstbevestiging (glimlach, 

goedkeurende blik, opgetrokken wenkbrauw, knipoog, hoofd even toewenden e.d.) 
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[voortzetting van Tabel 1] 

Overzicht van de VIB-maten (b): verbale maten 

 
Verbale categorieën 

Ontvangstbevestiging: 

Verbaal 

De leidster geeft op een verbale manier betrokkenheid aan (die gericht is op het kind) 

waarmee ze aangeeft dat de boodschap of het (non-verbale) signaal van het kind is 

ontvangen. 

Bijvoorbeeld: 

• ‘ja’, ‘OK’, ‘Mooi hoor’ of ‘Dank je wel’ zeggen als directe reactie op een 

verbaal/non-verbaal signaal van het kind 

• “hummen” 

Een herhaling of parafrase van een zin of gedeelte van een zin van het kind, in directe 

aansluiting op wat het kind heeft gezegd (de zogenaamde ‘echo-stijl’). Voorbeeld: 

• Kind: ‘Ik bouw een toren’ � Leidster: ‘Een toren hè’. 

‘Jij’-beurt Het vergezeld laten gaan van een gedragverandering van de ander met een verbale 

beschrijving van dat gedrag en/of de intentie en de ermee gepaard gaande gevoelens. Met 

andere woorden, de leidster verwoordt de handelingen en mogelijke intenties en gevoelens 

daarbij van het kind. Het gaat hier vaak om zinnen waar het woord jij/je/jouw + een 

intentie/gevoel/handeling van het kind. 

Bijvoorbeeld: 

• ‘Jij maakt een hoge toren!’ 

Ook: retorische ‘vragen’ met ‘jij’: 

• ‘Jij hebt een draak gemaakt hè?’ 

‘Doorgeef-beurt’ De leidster geeft de beurt expliciet door aan het kind. Het gaat dus om een actieve manier van 

de beurt doorgeven (en dus spreekruimte geven) aan het kind. Het gaat vaak om een vraag, 

gericht aan het kind. 

Bijvoorbeeld: 

• ‘Wat wilde je zeggen?’ 

• ‘Zeg het maar’ 

Ook vragen aan het kind zodat die kan ‘instappen’ in het gesprek, vallen onder deze categorie 

(‘En jij, Rob?’ [nadat ander kind iets heeft verteld over zijn vakantie], ‘Weet jij het?’, ‘Wat 

vind jij daarvan?’ e.d.). 

• Open vragen aan de groep: ‘Wie weet het?’ 

• ‘Ben je naar de dierentuin geweest?’ 

‘Ik’-beurt Het vergezeld laten gaan van een eigen gedragsverandering met een verbale beschrijving van 

dat gedrag, en/of de intentie en de ermee gepaard gaande gevoelens. Met andere woorden, de 

leidster verwoordt de handelingen en intenties en gevoelens. Het gaat hier vaak om zinnen 

met het woord “ik” + een intentie/gevoel/handeling van de leidster. 

Bijvoorbeeld: 

• ‘Ik heb je beker helemaal vol gedaan’ 

• ‘Ik zal eens even een boterham voor je pakken’ 

Overige beurten Al het overige verbale gedrag van de leidster, gericht op het kind: alles wat de leidster ook 

zegt, maar wat nog niet is gescoord. Het gaat hier om andere zaken die niet betrekking 

hebben op het kind of de leidster. Het kan gaan om zaken in de directe omgeving van leidster 

en kind (bijvoorbeeld: opmerkingen over het eten, speelgoed, het weer, iets wat te zien is, 

andere kinderen). 

Bijvoorbeeld: 

• Derde persoon: ‘Een meeuw is een vogel’; ‘Dat is blauw’ 

• We/jullie/zij: ‘We gaan nu opruimen’; ‘Jullie komen ook?’; ‘Ze vliegen weg’ 

• Beleefdheidsfrases (‘Alsjeblieft!’), stopwoordjes (‘Zo’, ‘Nou-nou’) 

• Gebiedende wijs: ‘Ga eens zitten’, ‘Ga maar eten’ (zijn dus niet opgevat als ik- of 

jij-beurt) 

 

 

De ‘micro-analyse’ van de video-opnames met VIB-maten is aangevuld met een oordeel over de 

interactiekwaliteit van de leidster op molair niveau (Van de Sande, 1999), lettend op stimulering en 

autoritair gedrag van de leidster, sensitiviteit-responsiviteit en verbale stimulering. 
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Caregiver Interaction Scale (Arnett, 1989): stimulerend en auroritair opvoedingsgedrag. Deze 

beoordelingsschaal van Arnett brengt de leidster-kind-interactie in kaart. Het instrument bestaat uit 26 

items die worden beoordeeld op een vierpuntsschaal, lopend van ‘helemaal niet van toepassing’ (1) tot 

‘zeer sterk van toepassing’ (4). Aansluitend bij Nederlands onderzoek (zie Van IJzendoorn, Tavecchio, 

Verhoeven, Reiling & Stams, 1996; Vermeer, van IJzendoorn, de Kruif, Fukkink, Tavecchio, Riksen-

Walraven & van Zeijl, 2005; zie De Kruif en Tavecchio, 2004 voor een overzicht) worden twee 

schaalscores berekend, namelijk voor ‘stimulerend opvoeden’ en ‘autoritair opvoeden’. De laatste schaal 

wordt als negatief opgevat (alleen voor deze schaal uit dit onderzoek geldt daarom dat juist lage scores 

gewenst zijn). Een voorbeelduitspraak voor ‘stimulerend opvoeden’ is ‘Besteedt positieve aandacht aan 

het individu’. ‘Hecht grote waarde aan gehoorzaamheid’ is een voorbeelditem van ‘autoritair opvoeden’. 

 Beoordelaars werden getraind in het beoordelen met de Arnett-schaal. Na de training scoorden 

zij een aantal opnames waarvoor een juryscore bestond, om hun interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vast 

te stellen. Als criterium is gehanteerd dat een beoordelaar minimaal 80% identieke scores moest geven 

op de gehanteerde vierpuntsschaal. Het aantal scores met een afwijking van twee punten mocht niet 

groter zijn dan 5% en afwijkingen van 3 punten waren niet toegestaan (de afwijkingen waren gemiddeld 

18,8, 1,2 en 0% voor respectievelijk 1, 2 en 3 punten afwijking). 

 

Sensitieve responsiviteit en verbale stimulering. De schalen die zijn geconstrueerd op basis van Rimm-

Kaufman e.a. (2003), meten de sensitieve responsiviteit en de kwaliteit van de verbale stimulering van 

de leidster. De onderscheidingen uit het theoretische kader van Rimm-Kaufman (zie Tabel 1, ‘target 

global behavior’) corresponderen met 14 items. De items worden beoordeeld op een zespuntsschaal die 

loopt van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Een voorbeelditem voor sensitieve responsiviteit is ‘De leidster vertoont 

warmte en openheid’. Een voorbeelditem voor verbale stimulering is ‘De leidster vindt een balans tussen 

“leidster praten” en “kinderen praten”’. 

 Beoordelaars werden getraind en hun interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd vastgesteld door 

hun scores op een aantal betrouwbaarheidsbanden af te zetten tegen juryscores. Als criterium is 

gehanteerd dat men bij minder dan 50% van de beoordelingen 1 punt afweek op de gehanteerde 

zespuntsschaal, bij minder dan 5% met een afwijking van 2 punten en bij minder dan 1% met een 

afwijking van 3 punten (de gemiddelde afwijkingen waren 43, 2,6 en 0,7% voor respectievelijk 1, 2 en 3 

punten afwijking). 

 

Arbeidssatisfactie: VIB. Eén vragenlijst is speciaal geconstrueerd voor deze studie en is toegesneden op 

de VIB-situatie. In deze vragenlijst zijn – na consultatie van een VIB-experts in samenspraak met 
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cursisten die de cursus reeds hadden afgerond voor aanvang van dit onderzoek - uitspraken opgenomen 

die betrekking hebben op persoonlijke ontwikkeling, het vertrouwen in eigen kunnen en de ervaren 

sfeer. Deze drie begrippen zijn ‘gekruist’ met het niveau van de leidster, leidster-kind en leidster-

leidster. Voorbeelden van items uit de vragenlijst zijn ‘Ik groei in mijn werk als leidster’ (leidsterniveau) 

en ‘Ik vind de sfeer in mijn groep prettig’ (leidster-kind niveau) en ‘Ik heb het gevoel dat we met de 

leidsters een groep vormen’ (leidster-leidster niveau). De leidsters gaven telkens hun oordeel op een 

vierpuntsschaal (‘Dat is zeker niet zo / Dat is niet zo / Dat is zo / Dat is zeker zo’). 

 

Arbeidssatisfactie: Curbow e.a., 2000). Een tweede arbeidssatisfactie-vragenlijst betreft een vertaling 

van de ‘Job resources’-schaal uit het Amerikaanse arbeidssatisfactie-instrument van Curbow, Spratt, 

Ungaretti, McDonnell en Breckler (2000). De schaal telt 17 uitspraken die worden beoordeeld op een 

vijfpuntsschaal, lopend van ‘zelden/nooit’ (1) tot ‘meestal’ (5). Curbow e.a. vermelden goede 

psychometrische eigenschappen voor hun instrument, die uiteraard betrekking hebben op de 

Amerikaanse situatie. Een factoranalyse laat zien dat drie factoren worden gemeten met het instrument: 

zelfwaardering (‘inner rewards’), erkenning c.q. beloning (‘rewards’) door de kinderen en erkenning c.q. 

beloning door anderen. 

 

Tabel 2  

Overzicht van de meetmomenten 

 Voormeting Nameting Retentiemeting 

Opname van de leidster VIB-maten 

 

Stimulerend opvoedingsgedrag 

Autoritair opvoedingsgedrag 

 

Sensitieve responsiviteit 

Verbale stimulering 

 

VIB-maten 

 

Stimulerend opvoedingsgedrag 

Autoritair opvoedingsgedrag 

 

Sensitieve responsiviteit 

Verbale stimulering 

 

VIB-maten 

 

Stimulerend opvoedingsgedrag 

Autoritair opvoedingsgedrag 

 

Sensitieve responsiviteit 

Verbale stimulering 

 

Evaluatie opname oordeel leidster 

oordeel filmer 

oordeel leidster 

oordeel filmer 

oordeel leidster 

oordeel filmer 

Arbeidssatisfactie  Arbeidssatisfactie (VIB) 

Arbeidssatisfactie (Curbow) 

 

Achtergrondkenmerken Leeftijd 

Ervaring in de kinderopvang 

  

VIB-training 

(alleen VIB-groep) 

 Welke leerdoelen? 

Rapportcijfer per leerdoel 

 

 

Betrouwbaarheid van de instrumenten. De interne consistentie van de gebruikte instrumenten is per 

meetmoment bepaald voor de afzonderlijke condities. De betrouwbaarheid is goed voor zowel de VIB- 

als controlegroep en bij de verschillende metingen. Minder betrouwbaar zijn de gezamenlijke VIB-

maten die - alleen bij de voormeting - zijn geaggregeerd tot een somscore om te dienen als één covariaat 

in de statistische analyses. De waarden voor de Arnett-schalen zijn vergelijkbaar met die uit eerder 

uitgevoerd Nederlands onderzoek. De waarden voor de Curbow-schaal komen overeen met die uit het 

Amerikaanse valideringsonderzoek (Curbow e.a. rapporteren een waarde van α = .88). 
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Tabel 3 

Overzicht toetsbetrouwbaarheden (Cronbachs α) per meetmoment en conditie 

 

 
             VIB-groep         Controlegroep 

 

 

VIB (totaalscore - voormeting)   .54  .67 

 

Arnett: stimulerend opvoeden 

  Voor    .86  .84 

  Na    .79  .80 

 Retentie    .90  - 

Arnett: autoritair opvoeden 

  Voor    .86  .80 

  Na    .78  .86 

  Retentie    .90  - 

Rimm-Kaufman: sensitieve responsiviteit 

  Voor    .86  .89 

  Na    .85  .83 

  Retentie    .90 

Rimm-Kaufman: verbale stimulering 

  Voor    .84  .76 

  Na    .87  .79 

  Retentie    .90  - 

Arbeidssatisfactie VIB   .82  .73 

Arbeidssatisfactie Curbow   .89  .91 

 

 

 

Procedure 

De leidsters werden gedurende tien minuten gefilmd bij de eerste, tweede en eventuele derde opname. 

De eerste opname vond voor de VIB-groep plaats voor de training en de tweede na de training. De tijd 

tussen de eerste en tweede opname voor de VIB-groep is ook aangehouden voor de controlegroep. De 

derde opname vond – alleen voor de VIB-groep – plaats drie maanden na afloop van de training. De 

leidster was vrij om uit drie situaties te kiezen bij de eerste opname: een kring-, eet- of 

verschoonmoment. Deze situatie is vervolgens per leidster constant gehouden bij de tweede en eventuele 

derde opname; er waren geen significante verschillen tussen VIB- en controlegroep, χ
2

2 = 1,62, p = .45. 

De meeste leidsters kozen in ruime meerderheid voor een kringmoment (71%), op afstand gevolgd door 

een eetsituatie (23%) of een verschoonsituatie (5%). De groepsgrootte tijdens de opnames is gemiddeld 

5 à 6 kinderen. De groepsgrootte is iets groter voor de controlegroep bij de eerste opname (6.26 voor de 

controlegroep versus 5.27 voor de VIB-groep), bij de tweede opname is dit omgekeerd (5.55 voor de 

controlegroep versus 6.03 voor de VIB-groep), maar de verschillen zijn niet groot. 
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Na afloop van de opname vulden filmer en leidster elk afzonderlijk een korte vragenlijst in.  

De leidster en filmer vulden daarnaast enkele achtergrondkenmerken in na de eerste opname.  

 

Eén vraag die zowel leidster als filmer beantwoordde had betrekking op de representativiteit van de 

gemaakte opname, beoordeeld op een vijfpuntsschaal lopend van ‘zeker niet representatief voor mij’ (1) 

tot ‘zeer representatief voor mij’ (5) (zie ook Girolametto, Weitzman & Greenberg, 2003; 2004). De 

opnames werden ‘redelijk representatief’ tot ‘representatief’ gevonden door leidster en filmer (opnames 

die niet representatief werden gevonden door beiden kwamen niet voor in het onderzoek). Er waren geen 

statistisch significante verschillen tussen de VIB- en controlegroep. De arbeidssatisfactievragenlijst werd 

enige tijd na de tweede opname individueel ingevuld door de leidster. 

De beoordeling c.q. scoring van de leidsteropnames vond plaats volgens een zogenaamde ‘blind 

procedure’, dat wil zeggen met onbevooroordeelde beoordelaars die niet op de hoogte waren van het 

tijdstip van de meting (voor-, na- of retentiemeting) of conditie (VIB of controle). Hiertoe zijn alle 

videobanden gecodeerd met serienummers waaruit geen informatie kon worden afgeleid over deze 

kenmerken. 

Verder hebben telkens verschillende beoordelaars elke opname beoordeeld met één instrument. 

Dit is gedaan om contaminatie van oordelen van beoordelaars uit te sluiten (het zogenaamde ‘halo-

effect’, oftewel beïnvloeding van de beoordeling van een bepaald aspect door een ander aspect). Ook 

hebben telkens verschillende beoordelaars een leidster beoordeeld voor of na de training met een 

bepaald instrument om herinneringseffecten tegen te gaan. 

 

Analyses 

De resultaten zijn multivariaat geanalyseerd met behulp van covariantie-analyse met de VIB-training als 

onafhankelijke variabele en de VIB-maten, de afzonderlijke schalen van Arnett en Rimm-Kaufman en 

de beide arbeidssatisfactie-schalen als afhankelijke variabelen. De VIB-maten, die niet normaal zijn 

verdeeld, zijn eerst getransformeerd door de wortel te trekken uit de ruwe scores. Dit is alleen gedaan 

voor toetsing van de gegevens, en bij de beschrijving van de resultaten is telkens wel de originele ruwe 

score gegeven. 

Een analyse vooraf laat zien dat aan de assumpties van lineaire afhankelijkheid tussen de 

afhankelijke variabelen en covariaten (a) en homogene regressie voor de onderscheiden groepen (b) van 

MANCOVA is voldaan (zie Huitema, 1980; Maxwell & Delaney, 2004; Stevens, 2002). De covariaten 

en afhankelijke variabelen zijn significant gecorreleerd, Wilks’ Λ = .15, p = .04. De regressie is gelijk 

voor de VIB-groep en controlegroep, Wilks’ Λ = .27, p = .97. 
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Multivariate toetsing van de resultaten laat een statistisch significant ‘overall’ effect liet zien 

van de training (Wilks’ Λ = .56, p < .000, partial η
2
 = .44). Vervolgens is voor de afzonderlijke 

leidsteraspecten gekeken of er sprake is van een significant trainingseffect. Met behulp van ‘repeated 

contrasts’ zijn de verschillen tussen de na- en retentiemeting getoetst in een ‘repeated measures’-analyse. 

Hierbij is alleen gekeken naar beklijving van de statistische significante effecten bij de nameting, omdat 

de vraag naar retentie van statistisch niet-significante effecten minder relevant is. Door uitval tussen 

nameting en retentiemeting zijn de groepen bij de covariantie- en ‘repeated measures’-analyse overigens 

niet identiek. De uitvallende leidsters wijken niet significant af van de andere leidsters uit de VIB-groep, 

Wilks’ Λ = .75, p = .65.  

  Effectmaten zijn berekend met Hedges’ g (Rosenthal, 1994). Positieve uitkomsten zijn 

consequent uitgedrukt in positieve getallen (ook voor de ‘negatieve’ variabele ‘autoritair opvoeden’). 
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3. Resultaten 

 

 

De resultaten van de training worden hieronder per leidsteraspect weergegeven. Per aspect wordt eerst 

aangegeven of er een significant effect is van de training. Voor die leidsteraspecten die een positief 

trainingsresultaat laten zien, is nagegaan of dit effect ook beklijft. De resultaten zijn samengevat in een 

overzicht aan het einde van dit hoofdstuk, waar ook enkele statistische gegevens zijn opgenomen. 

 

VIB-maten 

Zijn er effecten van de training op de VIB-maten? ‘Ja èn nee’ is het antwoord. Leidsters kijken door de 

VIB-training de kinderen veel vaker aan, ontvangen het initiatief van een kind vaker verbaal en geven de 

beurt vaker door. Men zou, in andere woorden, kunnen zeggen dat hiermee een voorwaarde voor het 

ontvangen van een initiatief verbeterd is met het aankijken, dat het wederzijds contact is verbeterd door 

de verbale ontvangst van het initiatief van het kind en dat de leidster haar aandacht ten slotte beter 

verdeelt door de beurt weer door te geven aan een ander kind (Hargie & Dickson, 2004). Er zijn geen 

effecten gevonden voor de andere VIB-maten (toewenden, volgen, non-verbale ontvangst, ik-beurten en 

overige beurten). Eén laatste statistisch significante uitkomst bij de VIB-maten is opvallend, omdat hier 

sprake is van een omgekeerd effect. Anders dan verwacht, benoemen de getrainde leidsters de 

handelingen van het kind minder vaak dan de controlegroep. 

 De analyse van de VIB-maten laat verder een gedifferentieerd beeld zien (zie Figuur 3 en 4). 

Bepaalde VIB-categorieën blijken zeer vaak voor te komen en andere beduidend minder. Zo komt 

aankijken bijvoorbeeld veel vaker voor dan toewenden. Een getrainde leidster kijkt gemiddeld per 10 

minuten zo’n 77 keer een kind aan, oftewel één keer per 7,8 seconde, en wendt zich in diezelfde tijd 7,82 

keer toe naar een kind, wat gelijk staat aan één keer per 77 seconden. Verder is er ook sprake van relatief 

grote variatie tussen leidsters, zowel binnen de VIB- als controlegroep. 
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Figuur 3: Resultaten van de training: VIB-maten (a) (frequentie per 10 minuten) 

 

 

Figuur 4: Resultaten van de training: VIB-maten (b) (frequentie per 10 minuten) 

 

 

Interessant is dat het positieve effect voor aankijken en het doorgeven van de beurt ook na drie maanden 

nog zichtbaar is. Er was wel sprake van een significante terugval voor de verbale ontvangst na de 

training en hier beklijfde het positieve resultaat dus onvoldoende. 
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Figuur 5: Beklijving van de resultaten: VIB-maten (a) (frequentie per 10 minuten) 

 

 

Figuur 6: Beklijving van de resultaten: VIB-maten (b) (frequentie per 10 minuten) 
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Stimulerend en autoritair opvoedingsgedrag 

De training laat een significant effect zien op het stimulerende opvoedingsgedrag van de leidsters. 

Leidsters die zijn getraind met VIB, zijn na de training stimulerender dan leidsters uit de controlegroep. 

Er is weliswaar ook een (gewenste) lagere score voor autoritair opvoedingsgedrag, maar hier is geen 

sprake van een significant effect van de training (zie Figuur 7). 

 

Figuur 7: Resultaten van de training: stimulerend en autoritair gedrag 

 

 

 

Het positieve effect van de stimulerende opvoeding beklijft. Na drie maanden zijn de leidsterscores van 

de VIB-groep nog op een vergelijkbaar niveau als dat van direct na de training (zie Figuur 8). 
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Figuur 8: Beklijving van de resultaten: stimulerend en autoritair gedrag 

 

 

Sensitieve responsiviteit en talige stimulering 

De getrainde leidsters zijn significant sensitiever en responsiever dan hun niet-getrainde collega’s. Ook 

is er een effect van de training op de kwaliteit van de talige stimulering. 

 

Figuur 9: Effecten van de training: sensitieve responsiviteit en verbale stimulering 

 



Effecten van VIB 

 - 20 - 

 

Het is overigens wel zo dat er – zowel voor de VIB- als controlegroep – nog zeker winst te boeken valt 

als het gaat om de verbale stimulering. Leidsters uit beide groepen scoren duidelijk hoger op sensitieve 

responsiviteit dan op verbale stimulering. Het verschil bedraagt één punt op de zespuntsschaal van dit 

instrument (zie Figuur 9). 

Voor beide positieve effecten geldt dat ze nog steeds zichtbaar zijn na drie maanden na afloop 

van de training. Getrainde leidsters houden hun winst bij sensitieve responsiviteit en verbale stimulering 

vast. 

 

Figuur 10: Beklijving van de resultaten: sensitieve responsiviteit en verbale stimulering 

 

 

 

Arbeidssatisfactie 

De resultaten laten ten slotte zien dat er sprake is van een significant effect op de VIB-specifieke 

arbeidssatisfactie-vragenlijst, maar niet op de algemene vragenlijst van Curbow (respectievelijk Figuur 

11 en 12). De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat het effect op arbeidssatisfactie ‘lokaal’ is en 

beperkt, dat wil zeggen sterk gebonden aan de VIB-specifieke trainingscontext. Getrainde leidsters 

geven aan zich iets competenter te voelen, maar ervaren geen grotere erkenning van het werk in het 

algemeen door anderen, kinderen of zichzelf (de drie centrale begrippen uit de Curbow-vragenlijst). De 

scores op beide vragenlijsten hangen, naar verwachting, overigens wel samen (r = .47, p < .001). 
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Figuur 11: Resultaten van de training: Arbeidssatisfactie – VIB 

 

 

De scores van de VIB-groep en de controlegroep liggen met respectievelijk 4,17 en 4,13 overigens iets 

boven het Amerikaanse gemiddelde dat Curbow e.a. rapporteren (nl. 4,02). 

 

Figuur 12: Resultaten van de training: Arbeidssatisfactie - Curbow 
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De resultaten op een rijtje gezet 

Vanuit het perspectief van de ‘basiscommunicatie’ van VIB kijken de leidsters na de training de 

kinderen vaker aan, ontvangen het initiatief van een kind vaker verbaal en geven de beurt vaker door. 

Deze effecten zijn ook na drie maanden aanwijsbaar met uitzondering van het verbaal ontvangen van 

initiatieven, dat als het ware wat ‘wegzakt’. Ze benoemen, anders dan verwacht, het kind minder vaak. 

Verder zijn leidsters door de training, bezien vanuit het perspectief van pedagogische proceskwaliteit, 

stimulerender, sensitiever en verbaal stimulerender. Deze effecten van de training zijn bovendien ook na 

drie maanden nog zichtbaar. Er is geen duidelijke afname van een autoritaire opvoedingsstijl. Ten slotte 

voelen leidsters zich iets competenter en ervaren zij iets meer plezier in hun werk, al vertaalt dit effect 

zich niet in een algemeen effect op de arbeidssatisfactie. De resultaten van de VIB-training zijn 

hieronder samengevat in Tabel 4. 

 
Tabel 4 
Beknopt overzicht van effecten van de VIB-training 

 

 
 Significant effect Beklijving 

 

VIB-maten 

Toewenden Nee - 

Aankijken Ja Ja 

Volgen Nee - 

Ontvangst – non-verbaal Nee - 

‘Ik’-beurt Nee - 

‘Jij’-beurt Ja*  Nee 

‘Doorgeef-beurt’ Ja Ja 

Ontvangst – verbaal Ja Nee 

Overige – verbaal Nee - 

 

Proceskwaliteit 

Stimulerend opvoeden Ja Ja 

Autoritair opvoeden Nee - 

Sensitief-responsief Ja Ja 

Verbaal-stimulerend Ja Ja 

 

Arbeidssatisfactie 

VIB Ja - 

Curbow Nee - 

 
 

Toelichting: Statistisch significante effecten zijn vet gedrukt weergegeven. 

* Het effect voor ‘jij-beurten’ is negatief: de controlegroep heeft een hogere score dan de VIB-groep. 
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In Tabel 5 zijn ten slotte nog enkele statistische gegevens vermeld voor de verschillende variabelen uit 

het onderzoek. 

 

Tabel 5 

Overzicht van statistische gegevens bij de nameting 

(gemiddeldes, standaarddeviaties, p-waarden en effectgroottes) 

 

 

 VIB Controle   

 (N = 52) (N = 43)   

  

Gem (sd) 

 

Gem (sd) 

 

P 

 

Effectgrootte 

 

VIB-maten 

    

Toewenden 12,0 (18,1) 14,3 (19,2) .471 -.15 

Aankijken 83,4 (44,6) 52,4 (31,6) .001  .76 

Volgen 17,5 (18,7) 19,4 (18,9) .549 -.13 

Ontvangst non-verbaal 15,0 (14,1) 15,5 (11,8) .904 -.03 

Jij-beurt 18,5 (16,4) 25,1 (20,6) .025 -.47 

Doorgeef-beurt 26,2 (15,5) 19,1 (13,3) .009  .56 

Ontvangst verbaal 29,5 (14,6) 19,9 (10,3) .001  .75 

Ik-beurt 17,6 (10,1) 16,1 (7,6) .838  .05 

Overige – verbaal 55,1 (25,6) 46,4 (26,3) .174  .30 

 

Proceskwaliteit 

    

Stimulerend opvoeden 3,07 (.38) 2,88 (.40) .002  .61 

Autoritair opvoeden 1,58 (.29) 1,69 (.39) .078  .37 

Sensitief-responsief 4,78 (.49) 4,23 (.51) .000 1.05 

Verbaal-stimulerend 3,82 (.78) 3,24 (.79) .000  .79 

 

Arbeidssatisfactie 

    

VIB 49,8 (4,1) 48,2 (3,9) .042  .45 

Curbow 70,8 (6,4) 70,3 (8,8) .687  .09 
 

 

 

Toelichting: Statistisch significante effecten zijn cursief weergegeven. De effectmaten zijn berekend op basis van de 

gecorrigeerde gemiddeldes. 
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Tabel 6 

Overzicht van statistische gegevens voor de VIB-groep bij de nameting en retentiemeting (gemiddeldes, 

standaarddeviaties, p-waarden en effectgroottes; alleen voor significante trainingseffecten) (n = 43) 

 

 

 Nameting ‘Follow-up 

 

  

 Gem (sd) Gem (sd) P Effectgrootte 

 

VIB-maten 

    

Aankijken 83,2 (46,5) 80,6 (49,3) .68 -.05 

Jij-beurt 18,3 (16,7) 12,3 (12,2) .06 -.41 

Doorgeef-beurt 26,0 (15,1) 27,6 (14,4) .53  .11 

Ontvangst verbaal 28,6 (14,7) 23,0 (10,9)  .047 -.43 

 

Proceskwaliteit 

    

Stimulerend opvoeden 3,06 (.40) 3,02 (.52) .58 -.09 

Autoritair opvoeden 1,56 (.30) 1,50 (.29) .18  .20 

Sensitief-responsief 4,72 (.48) 4,57 (.69) .15 -.25 

Verbaal-stimulerend 3,76 (.79)  3,78 (1,00) .89  .02 
 

 

Toelichting: Statistisch significante effecten zijn cursief weergegeven. 
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4. Conclusie 

 

Video Interactie Begeleiding (VIB) laat interessante effecten zien op de kwaliteit van de interacties van 

leidsters met kinderen. De training heeft positieve en beklijvende effecten op de stimulerende 

opvoeding, de sensitieve responsiviteit en de verbale stimulering van leidsters. Deze effecten variëren, 

afhankelijk van het leidsteraspect, van middelmatig groot tot groot. De VIB-training leidde niet tot een 

afname van het autoritaire opvoedingsgedrag van de leidsters in deze studie. 

Analyse van de resultaten op het niveau van de VIB-specifieke maten laat ook positieve 

resultaten zien. Leidsters kijken meer aan, ontvangen de initiatieven van kinderen vaker verbaal en 

geven de beurt vaker door aan een ander kind in de groep. Deze concrete gedragingen kan men zien als 

een voorwaarde voor het ontvangen van een initiatief, wederzijds contact en betere verdeling van de 

aandacht over de kinderen in de groep. Ook voor de positieve effecten voor de VIB-maten geldt dat ze 

middelmatig groot tot groot zijn. Interessant is dat het positieve effect voor aankijken en het doorgeven 

van de beurt ook na drie maanden nog zichtbaar is. Voor een aantal gedragingen bij de micro-analyse 

van het geobserveerde gedrag van de leidsters werd geen significant trainingseffect aangetoond 

(toewenden, volgen, non-verbale ontvangst, ik-beurt, overige verbale uitingen). Eén effect was 

statistisch significant effect maar in de niet-verwachte richting: getrainde leidsters benoemen de 

handelingen van het kind minder vaak. 

Ten slotte resulteert de training in een bescheiden en specifiek effect op de arbeidssatisfactie 

van de leidsters. De leidsters voelen zich namelijk iets competenter en ervaren iets meer plezier in het 

werk als gevolg van de training, zoals de resultaten op een VIB-specifieke vragenlijst lieten zien. Het is 

echter niet zo dat de training zich vertaalt in een effect op de arbeidssatisfactie van leidsters in brede zin. 
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5. Discussie 

 

Toekomstig onderzoek 

Video-interactiebegeleiding (VIB) is in de jaren ‘80 ontstaan als methodiek voor de jeugdhulpverlening 

onder de naam ‘Video-Hometraining’ (VHT) en heeft geleidelijk haar weg gevonden naar verschillende 

terreinen, inclusief dat van de kinderopvang. Ook in het buitenland is de methode bekend, zij het soms 

onder andere namen als Orion of Marte Meo (zie Häggman-Laitila, Pietilä, Friis, & Vehviläinen-

Julkunen, 2003; Weiner, Kuppermintz, & Guttman, 1994). Recente publicaties uit VIB-hoek maken 

duidelijk dat de methodiek zich nog steeds ontwikkelt (Dekker e.a., 2004; Den Otter & Haasen, 2004; 

Eliëns, 2005). 

Het Nederlandse onderzoek naar VHT/VIB is deels gericht geweest op een beschrijving en 

theoretische inbedding van de methodiek (zie bijvoorbeeld Vogelvang, 1993; Wels, 1995; Wels & 

Oortwijn, 1992). Ook is voorwerk voor onderzoek verricht in de vorm van ‘vertalingen’ van het 

‘basiscommunicatie’-kader van VIB naar wetenschappelijke instrumenten voor de analyse van de 

interacties (zie Kemper & Janssens, 1997; Muris, Vernaus & van Hooren, 1995; van der Linden, 1999; 

Wels, 2001). Tevens zijn enkele pilot-studies en vooronderzoeken verricht (Muris, Vernaus, van Hooren, 

Merckelbach, Heldens, Hochstenbach, Smeets & Postema, 1994; Wels, Jansen & Pelders, 1994; zie ook 

Eliëns, 2004 en Veerman, Janssens & Delicat, 2005 voor een overzicht). Misschien is het door deze 

lange ‘aanloop’ naar empirisch effectonderzoek in Nederland dat de eerste evaluatie van de Nederlandse 

methodiek opduikt in een buitenlandse studie van Weiner en collega’s (1994). Deze studie naar de 

effecten van VIB bij leidsters in de kinderopvang draagt, zo bezien, een van de eerste steentjes bij aan de 

nog smalle empirische basis van de VIB-methodiek, die inmiddels bijna 25 jaar bestaat. De resultaten 

van deze studie hebben bovendien alleen betrekking op de effectiviteit van VIB in de context van de 

kinderopvang en kunnen derhalve niet gegeneraliseerd worden naar de verschillende andere varianten 

van de methodiek. We bespreken hier, aansluitend op de inhoud van het rapport, enkele suggesties voor 

toekomstig onderzoek van VIB in de kinderopvangcontext. 

In toekomstige evaluatie-onderzoek zou de leidster idealiter een aantal maal gefilmd moeten 

worden op een dag, bij voorkeur tijdens vaste opvangsituaties. De vraag is namelijk in hoeverre één 

opname van een leidster op een dag een beeld geeft van iemands ‘maximum performance’ en in 

hoeverre van iemands ‘typical performance’. Dit geldt overigens voor zowel de getrainde als niet-

getrainde leidsters uit dit onderzoek. Een uitgebreider filmschema draagt mogelijk bij aan een 

representatiever en breder beeld van de leidsters en maakt het tevens mogelijk te onderzoeken of de 

effecten generaliseerbaar zijn naar verschillende vaste opvangsituaties die voorkomen tijdens een dag op 

de crèche. 
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Vanuit methodologisch perspectief verdient het verder aanbeveling een experimentele groep en 

controlegroep samen te stellen door toewijzing van individuele leidsters in toekomstige experimenten. In 

dit onderzoek met ‘random’ toewijzing op centrumniveau weken de leidsters uit beide condities namelijk 

op één punt significant van elkaar af bij aanvang van de studie, namelijk de leeftijd. Tegelijkertijd is het 

zo dat het principe van ‘random’ toewijzing op het niveau van de individuele leidster zich mogelijk 

slecht verdraagt met de logistieke efficiëntie van de training. Een recente evaluatie van de door NIZW 

ontwikkelde kinderopvang-interventie suggereert bovendien dat de effectiviteit groter is als meer 

leidsters van hetzelfde kinderverblijf deelnemen (persoonlijke mededeling Hans Meij, NIZW, december 

2005). Tegelijkertijd is het zo dat er strategieën denkbaar zijn waarbij de twee verschillende 

uitgangspunten met elkaar kunnen worden gecombineerd. Verder verdient de toepassing van andere, 

aanvullende onderzoeksinstrumenten aanbeveling, met name bij de evaluatie van de talige stimulering 

van de leidster, dat in deze studie beperkter is geoperationaliseerd dan sensitieve responsiviteit. 

Dit onderzoek liet zien dat sommige leidstergedragingen duidelijk toenamen. Andere bleven 

constant en één nam na een toename weer af. Het lijkt daarom de moeite waard om te bestuderen hoe het 

gedrag van de leidster zich ontwikkelt in de loop der tijd. Een hiermee verwante vraag is: is het 

reguliere, jaarlijkse ‘onderhoud’ voldoende om gerealiseerde leerwinsten te handhaven? Ten slotte is het 

interessant om te onderzoeken wat de effecten zijn van VIB-training bij cursisten tijdens de initiële 

beroepsopleiding. 

Een suggestie van andere aard is om de empirische relatie tussen de VIB-specifieke maten en 

pedagogische kwaliteit nader in kaart te brengen. Hoe verhouden de verschillende maten die VIB 

onderscheidt zich tot de maten voor pedagogische proceskwaliteit? Is er sprake van een positief verband 

en, zo ja, hoe sterk is dit? Het antwoord op deze laatste vraag kan deels al worden gevonden door nadere 

analyse van de gegevens uit dit onderzoek. De andere vragen vragen om nieuw onderzoek. Het is 

daarom belangrijk om hier nog eens te onderstrepen dat meer empirisch onderzoek naar de kwaliteit van 

de kinderopvang nodig is, inclusief onderzoek naar de effecten van leidstertraining. 

 

Video-interactiebegeleiding: verdere methodiek-ontwikkeling 

Verschillende pedagogen hebben in het verleden al een lans gebroken voor regelmatige video-feedback 

van een deskundige begeleid(st)er (Goossens & Melhuish, 2000; zie ook Fantuzzo e.a., 1996; 1997; 

Girolametto e.a., 2003; 2004; Van der Aalstvoort, 1994 en Venn & Wolery, 1992 voor enkele andere 

video-methodieken in de kinderopvang). Met behulp van video kan men namelijk afstand nemen van 

zichzelf en gedetailleerd kijken naar interacties van leidsters en kinderen (Papouŝek, 2003; Zelenko & 

Benham, 2000). Interventies waarbij gewerkt wordt met video-feedback – zoals VIB – verdienen dan 

ook een eigen plek in de opleiding. 
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Het is interessant om te onderzoeken of video-interactiebegeleiding verder ontwikkeld kan 

worden voor de kinderopvang. Uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de talige stimulering van 

leidsters weliswaar verbetert door de training, maar ook dat er op dit vlak nog veel te winnen valt. Ook 

de afname van autoritair opvoeden door de training bleek minder overtuigend, zeker als dit werd afgezet 

tegen het positieve effect op de sensitieve responsiviteit van leidsters, dat op twee verschillende 

instrumenten naar voren kwam. Geheel onverwacht is deze uitkomst niet, omdat VIB zich hier ook 

sterker op richt. De vraag voor de toekomst is echter of de VIB-methodiek uitgebreid kan worden naar 

andere domeinen en vaardigheden binnen het – zeer brede - spectrum van pedagogische 

kerncompetenties. Is het mogelijk om VIB-varianten te ontwikkelen waarbij de didactische methode van 

video-interactiebegeleiding als het ware wordt ‘gekruist’ met modellen voor de pedagogische kwaliteit 

van de kinderopvang, zoals dat van Riksen-Walraven (2004)? Kan de methode – bijvoorbeeld door 

uitbreiding van het VIB-begrip ‘leiding geven’ - worden uitgebreid naar gerichte 

ontwikkelingsstimulering, praten en uitleggen, structureren en grenzen stellen en de begeleiding van 

interacties tussen kinderen (zie Riksen-Walraven, 2004)?  

 

Leidstertraining: wat brengt de nabije toekomst? 

Leidster zijn in de kinderopvang is een vak dat een beroep doet op diverse competenties. Het nieuwe 

beroepsprofiel, dat recent is opgesteld door NIZW in samenspraak met het veld, laat zien welke taken, 

dilemma’s en competenties van belang zijn op de werkvloer van het kinderdagverblijf (zie 

www.nizw.nl). Hopelijk vertaalt de complexiteit van de leidstertaak zich ook in de nieuwe 

opleidingskwalificaties, die het OVDB momenteel vaststelt op basis van dit nieuwe beroepsprofiel. Feit 

is dat de huidige, breed opgezette SPW3-opleiding - met slechts 20 procent van de lestijd expliciet 

aandacht voor het werken in kindercentra (Verschuur e.a., 2005: 190) – met de nodige zorg wordt 

bekeken door werkgevers (Verschuur e.a., 2005), ouders (BOinK, 2005) en wetenschappers (Fukkink & 

Lont, 2006; Gevers Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven, 2002; Tavecchio, 2002). Groei en 

professionalisering hebben wel degelijk plaatsgevonden in de recente geschiedenis van de Nederlandse 

kinderopvang (zie Verschuur e.a., 2005), maar de opleiding blijft te ver achter. 

Amerikaans correlationeel onderzoek laat ondertussen zien dat een betere opleiding van 

leidsters samenhangt met meer kwaliteit van de kinderopvang. Beter opgeleide leidsters zijn 

betrokkener, sensitiever en stimulerender in hun omgang met kinderen. De opleiding blijkt bovendien 

een betere voorspeller dan de ervaring, leeftijd of geestelijke gesteldheid van leidsters. Recentere studies 

maken duidelijk dat het hier niet alleen om het algemene opleidingsniveau gaat. Pedagogische kwaliteit 

hangt samen met het gevolgd hebben van een specifieke vakopleiding, pedagogische nascholing en 

supervisie tijdens het werken in de kinderopvang (zie Fukkink & Lont, te verschijnen). Dit verband uit 



Effecten van VIB 

 - 29 - 

 

correlationeel onderzoek wordt bovendien bevestigd in experimenteel onderzoek. Een recent afgeronde 

meta-analyse van Fukkink en Lont (te verschijnen) laat zien dat leidsters hun vakkennis uitbreiden, een 

positievere attitude ontwikkelen èn pedagogisch vaardiger worden door gerichte training. Deze positieve 

effecten lijken zich bovendien te ‘vertalen’ naar de kinderen in de groep, al is meer onderzoek gewenst. 

Kort samengevat, er is enige empirische evidentie voor de stelling dat leidstertraining ‘werkt’. Wel is het 

zo dat we nog erg weinig weten over welke kenmerken van leidstertrainingen precies bijdragen aan hun 

effectiviteit. De meta-analyse van het geringe aantal studies dat nu uitgevoerd is, suggereert dat 

trainingsaanpakken zonder duidelijke structuur (met implementatie op verschillende locaties en 

mogelijke ‘verwatering’, een ‘los’ trainingsaanbod waarbij leidsters niet hetzelfde programma volgen) 

bepaald geen recept voor succes zijn. Echter, hiermee zijn uiteraard lang niet alle vragen naar effectieve 

aanpakken beantwoord. Verdere methodiekontwikkeling, de opleiding van leidsters en de rol van video-

interactiebegeleiding daarbij verdienen blijvende aandacht in de nabije toekomst. 
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