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1. INLEIDING

Pedagogisch medewerkers moeten een breed palet aan vaardigheden laten zien in 

hun interacties met jonge kinderen op de groep. De staf in de voor- en vroegschoolse 

sector moet de kinderen niet alleen emotionele ondersteuning bieden, maar is ook 

verantwoordelijk voor de organisatie van de groep en ondersteuning bij de brede 

ontwikkeling van kinderen (zie Domitrovich, Gest, Gill, Bierman, Welsh, & Jones, 2009; 

Hamre, 2014; Hamre, Hatfield, Pianta, & Jamil, 2014; Helmerhorst, Riksen-Walraven, 

Vermeer, Fukkink, & Tavecchio, 2014). De expliciete stimulering van de ontwikkeling 

van jonge kinderen op talig, cognitief en sociaal vlak is de achilleshiel gebleken in de 

voor- en vroegschoolse sector. Pedagogisch medewerkers blijken, gemiddeld genomen, 

relatief sterk te zijn in emotionele ondersteuning van het organiseren van de groep, 

maar duidelijk zwakker in het ondersteunen van het leren (‘instructional support’). De 

gerichte stimulering van de ontwikkeling komt daarmee als een duidelijk zwakker en 

vaak ook onvoldoende onderdeel van de proceskwaliteit naar voren in (inter)nationaal 

onderzoek naar de voorschoolse sector. Dit patroon is gevonden in Nederland (zie Veen, 

Fukkink, Gevers Deynoot-Schaub, Heurter, Helmerhorst, & Bollen, 2014) maar ook in 

andere landen zoals Australië (Ishimine, Wilson, & Evans, 2010), Spanje (Sandstrom, 

2012) en de Verenigde Staten (zie bijvoorbeeld Burchinal et al., 2008; Denny, Hallam, & 

Homer, 2012; Domitrovitch et al., 2009; Hamre et al., 2012; LaParo, Pianta, & Stulman, 

2004; La Paro et al., 2009). Nederland vormt hierop geen uitzondering en landelijke 

peilingen hebben laten zien dat pedagogisch medewerkers, gemiddeld genomen, sterk 

zijn in sensitieve responsiviteit en respect voor autonomie van het kind en ook kunnen 

structureren en grenzen stellen op de groep. Echter, de peilingen in kinderdagverblijven, 

reguliere peuterspeelzalen en peuterspeelzalen met voor- en vroegschoolse 

educatie (vve) hebben ook duidelijk gemaakt dat pedagogisch medewerkers minder 

vaardig zijn in praten met en uitleggen aan jonge kinderen en relatief zwak zijn in 

ontwikkelingsstimulering en de begeleiding van interacties tussen kinderen op de groep 

(zie Helmerhorst, Riksen-Walraven, Deynoot-Schaub, Tavecchio, & Fukkink, 2015; Veen 

et al., 2014). De uitdaging waar de voorschoolse sector voor staat, is om gerichte 

stimulering door pedagogisch medewerkers te verbeteren binnen een breed spectrum 

van interactievaardigheden die medewerkers gedurende de dag moeten laten zien op 

de groep. In deze studie evalueren we de effecten van twee verschillende ‘in-service’ 

trainingen op de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers in brede scholen 

en integrale kindcentra.

Samenvatting

Studies uit binnen- en buitenland hebben laten zien dat de staf in de voor- en 

vroegschoolse periode relatief sterk is in emotionele ondersteuning van jonge 

kinderen maar duidelijk zwakker bij didactische ondersteuning. In een gecontroleerde 

experimentele studie onderzochten we de effecten van training voor pedagogisch 

medewerkers gericht op het verbeteren van de proceskwaliteit, in drie condities: een 

intensieve vve-variant, video interactiebegeleiding en een combinatie hiervan. De 

vve-training verbeterde de vaardigheden van de staf bij de didactische ondersteuning. 

De video-interactiebegeleiding bleek effectief in het verbeteren van de begeleiding 

tussen kinderen. Een micro-analyse van de interacties tussen de staf en de kinderen 

liet differentiële effecten zien van beide trainingen. De positieve resultaten uit deze 

studie onderstrepen het belang van gestructureerde en intensieve trainingen voor 

het versterken van de educatieve vaardigheden van pedagogisch medewerkers, met 

aandacht voor intensieve coaching op de werkvloer en video-feedback.
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Egert heeft gewezen op het belang van ondersteuning van cursisten op de eigen locatie 

(‘on-site support’) en de positieve rol van aanpakken waarin coaching een centrale rol 

speelt, waar Werner en collega’s op basis van hun studie wijzen op de grotere effecten 

bij trainingen met een individuele component (zie ook Isner et al., 2011; Zaslow, Tout, 

Halle, Whittaker, & Lavelle, 2010). Peeters en collega’s rapporteren daarnaast op basis 

van hun narratieve review (2015) van Europese trainingsstudies dat video-feedback 

een effectieve methode lijkt (zie ook Fukkink, Trienekens, & Kramer, 2011). Individuele 

aandacht voor de cursisten in de context van de eigen werkomgeving en ondersteuning 

met videobeelden is daarmee naar voren gekomen als een effectieve aanpak. Diverse 

onderzoekers hebben echter onderstreept dat meer onderzoek nodig is naar training in 

de voor- en vroegschoolse sector om de nog relatief smalle kennisbasis te verstevigen 

en uit te bouwen. Experimenteel onderzoek, met name gecontroleerde studies met 

uitgebreid beschreven training en hun effecten, is nodig om scherper zicht te krijgen op 

effectiviteit van trainingen. Daarbij is het ook van belang om meer zicht te krijgen op 

welke onderdelen van de training effect sorteren op sleutelvaardigheden van de staf en 

de proceskwaliteit van de kinderopvang (Schachter, 2015; Sheridan et al., 2009; Snyder, 

Hemmeter, Artman Meeker, Kinder, Pasia, & McLaughlin, 2011).

1.2 VIDEO-FEEDBACK
Video-feedback is een bekende trainingsmethodiek die zowel in beroepsopleiding 

als nascholing is ingezet, veelal ingebed in een bredere interventie met meerdere 

componenten. Video-feedback is een intensieve trainingsmethode waarbij de trainer en 

cursist meestal in een één-op-één format samen beelden van de cursist analyseren en 

bespreken en is wel omschreven als de ‘the gold standard of communication teaching’ 

door Kurtz en collega’s (2005). Video-feedback geeft zowel de trainer als de cursist 

een mogelijkheid om een analyse te maken van het concrete gedrag van pedagogisch 

medewerkers in de interactie met kinderen. Video-interactiebegeleiding werkt daarmee 

als een katalysator voor kritische reflectie en verbetering van interactievaardigheden. De 

meta-analyse van Fukkink et al. (2011) liet een positief effect zien van video-feedback op 

het verbeteren van sleutelvaardigheden van diverse professionals. 

Meta-analyses en reviews hebben duidelijk gemaakt dat alleen feedback op zichzelf niet de 

prestaties verbetert en soms zelfs tot negatieve uitkomsten kan leiden (zie Alvero, Bucklin, 

& Austin, 2001; Hattie & Timperly, 2007; Kluger & De Nisi, 1996; Shute, 2008). Hetzelfde 

geldt voor video-feedback, waar het werken met een camera alleen geen garantie biedt voor 

succes (Brophy, 2004; Hargie & Saunders, 1983) en experimenteel onderzoek moet duidelijk 

maken welke aanpakken effectief zijn (Lamb, Lane, & Aldous, 2013; Tripp & Rich, 2012).

1.1 EFFECTEN VAN TRAINING IN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE SECTOR
Het belang van effectieve nascholing van pedagogisch medewerkers – als aanvulling 

op de initiële beroepsopleiding – is in brede kring erkend (zie Eurofound, 2015; OECD, 

2011; Urban, Vandenbroeck, van Laere, Lazzari, & Peeters, 2012; Zaslow & Martinez-

Beck, 2006). Uitkomsten uit experimenteel onderzoek laten zien dat gerichte training 

de kwaliteit van de interacties tussen staf en kinderen kan verbeteren. Fukkink en Lont 

(2007) lieten in een meta-analyse zien dat gerichte training een positief effect heeft op 

de competenties van pedagogisch medewerkers. Cursisten bleken, na afloop van de 

training, meer beroepskennis te hebben, een professionele beroepshouding, en ook 

verbeterden hun interactievaardigheden op de groep. Ook de recente meta-analyse van 

Werner, Linting, Vermeer en Van IJzendoorn (2016) van ‘randomized controlled trials’ liet 

een positief effect zien van nascholing op de interactievaardigheden van pedagogisch 

medewerkers. Dit positieve effect uit beide meta-analyses op de interactievaardigheden 

van de pedagogische staf is ook relevant omdat onderzoek ook heeft laten zien dat 

de effecten van nascholing bij pedagogisch medewerkers een voorspeller zijn van de 

kinderlijke ontwikkeling (zie Egert, 2015; Fukkink & Lont, 2009; Werner et al., 2016). 

Het meta-analytische onderzoek heeft ook aan het licht gebracht dat de variatie in 

uitkomsten uit trainingsstudies voor de kinderopvang groot is. Niet elke training is 

(even) effectief. Hoewel de uitkomsten van training van kinderopvangmedewerkers 

gemiddeld genomen positief zijn (gemiddeld een middelgroot effect van 0.45 

standaarddeviatie) zijn er duidelijke uitschieters omlaag, met soms nul-effecten en 

zelfs negatieve effecten (zie Egert, 2015; Fukkink & Lont, 2007). Ook de effecten van 

naschoolse trainingsprogramma’s voor de kinderen, afgezet tegen kinderen uit een 

controle- of vergelijkingsgroep van niet-getrainde medewerkers, laat een duidelijke 

spreiding zien, variërend van negatieve effecten tot positieve effecten (Egert, 2015). Een 

belangrijk thema op de agenda in het wetenschappelijke onderzoek naar de voor- en 

vroegschoolse sector is daarom het vinden van effectieve aanpakken bij de professionele 

ontwikkeling van staf in de voor- en vroegschoolse sector. Onderzoek moet meer 

inzicht verschaffen in welke ingrediënten bijdragen aan verbetering van belangrijke 

professionele competenties van pedagogisch medewerkers (zie Sheridan, Edwards, 

Marvin, & Knoche, 2009; Zaslow, 2009). 

Het meta-analytische onderzoek naar trainingen voor de voor- en vroegschoolse sector 

heeft enkele moderatoren van trainingseffecten aan het licht gebracht die samenhingen 

met grotere opbrengsten. Zowel Werner en collega’s (2016) als Egert (2015) vonden 

dat de effecten van training groter zijn als deze een individuele component hebben. 
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1.4 OPZET VAN DE STUDIE
We onderzoeken in deze studie de effecten van een dubbele interventie met een 

training die gericht is op de sociale interacties op de groep en een training die 

gericht is op de stimulering van de staf. Door de effecten van beide trainingen zowel 

afzonderlijk als in combinatie met elkaar te evalueren streven we ernaar inzicht te 

krijgen in de differentiële effecten van beide trainingen en de werkzame componenten 

van de professionele ontwikkeling van belangrijke interactievaardigheden voor de 

proceskwaliteit in de kinderopvang.

Experimentele studies naar de effecten van video feedback-trainingen lieten positieve 

effecten zien op de sensitiviteit van de medewerkers (Fukkink & Tavecchio, 2010; zie 

Eurofound, 2015 voor een overzicht van Europese studies). Deze interventies waren – 

net als veel toepassingen van video-feedback in gezinscontexten – met name gericht 

op het verhogen van de sensitieve responsiviteit. Er is daarom enige evidentie voor de 

positieve effecten binnen het domein van emotionele ondersteuning, maar we weten 

nog onvoldoende of dit type interventie ook effectief is bij andere interactievaardigheden 

van pedagogisch medewerkers.

1.3 TRAINING VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE
Overzichtsstudies van buitenlandse interventies in de voor- de vroegschoolse periode 

laten zien dat investeren in de nascholing van de staf wel degelijk zijn vruchten kan 

afwerpen. Wetenschappelijke evaluaties van gerichte programma’s voor ‘professional 

development’ – veelal uit de Verenigde Staten – laten zien dat de proceskwaliteit, 

inclusief de interactievaardigheden van de staf, verbeterd kan worden. Deze resultaten 

voor proceskwaliteit hangen bovendien samen met een gunstige ontwikkeling van 

kinderen in de voor- en vroegschoolse periode. Deze positieve resultaten uit buitenlands 

onderzoek steken wel af tegen de tegenvallende resultaten van de Nederlandse vve-

aanpak (Fukkink, Jilink, & Oostdam, 2015).  

We weten helaas nog bitter weinig over de effecten van programma’s in de voor- en 

vroegschoolse educatie (vve) op de professionele competenties van professionals in 

de Nederlandse context. Diverse vve-trainingen voor de pedagogische staf zijn niet 

systematisch geëvalueerd en geen van de bestaande vve-programma’s of landelijk 

gegeven trainingen zijn ‘evidence-based’ volgens de criteria van de Databank Effectieve 

Interventies. De resultaten uit de eerste vve-evaluaties rond de eeuwwisseling hebben 

wel al in een vroeg stadium duidelijk gemaakt dat er veel ruimte is voor verbetering 

van de proceskwaliteit op de groep (zie Fukkink et al., 2015). Ook latere landelijke 

peilingen van de pedagogische kwaliteit op vve-peuterspeelzalen hebben geen majeure 

verschillen gevonden in de interactievaardigheden en proceskwaliteit op de groep. Er is 

weliswaar een licht verschil gevonden ten gunste van de vve-groepen als het gaat om 

instructiekwaliteit van de staf, maar het verschil bleek gering en bovendien scoorden de 

vve-groepen – ondanks dit positieve verschil – een onvoldoende op dit onderdeel, net als 

de reguliere kinderopvang (zie Gevers Deynoot-Schaub, Helmerhorst, Bollen, & Fukkink, 

2014; Veen et al., 2014).
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2.3 VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING (VIB)
Doelen: De hier geëvalueerde Video Interactie Begeleiding-training (VIB) voor de 

kinderopvang is een verder ontwikkelde variant van de training die is onderzocht in 

een andere fase en setting (zie Fukkink & Tavecchio, 2010). Deze training is gericht op 

de balans tussen een kindvolgende aanpak enerzijds en gerichte stimulering van alle 

kinderen in een groepscontext anderzijds.

Proces: In de training werd een individuele pedagogisch medewerker telkens, gedurende 

zo’n 10 tot 15 minuten, gefilmd op de eigen groep bij situaties met gestructureerd spel. 

De trainer selecteerde vervolgens enkele opnames om later samen met de medewerker 

de beelden terug te kijken en te bespreken. Beelden die vaak werden bekeken 

waren voorleesactiviteiten, knutselactiviteiten en spel in een hoek. De videobeelden 

werden hierbij stilgezet of opnieuw bekeken voor een gedetailleerde analyse waarbij 

contactmomenten tussen kind en de pedagogisch medewerker, tussen de kinderen 

onderling en een groep kinderen en de medewerker werden bekeken en besproken.

De terugkijksessies werden gestructureerd vanuit drie onderdelen (zie Hattie & Timperly, 

2007): elke sessie kende een onderdeel ‘feed up’ (Wat zijn de doelen, waar moet ik 

naartoe?), feedback (Hoe doe ik het? Welke vooruitgang laat ik zien?) en ten slotte ‘feed 

forward’ (Wat zijn de volgende doelen en stappen? Wat kan ik doen om verder vooruit 

te gaan?). Typische thema’s bij feed up waren: hoe interesseer ik kinderen en maak ik ze 

betrokken bij de activiteit, hoe kan ik leren aan te sluiten bij de zichtbare ontwikkeling 

van de kinderen, hoe vind ik een balans tussen het aanbieden van een activiteit en 

hoe geef ik ruimte aan de initiatieven van kinderen, en hoe ga je van de inleiding van 

een activiteit over naar ruimte voor het vanuit de initiatieven van de kinderen ontstane 

ontdekkend spel? Aansluitend hierop had de feedback vaak betrekking op het tempo 

dat de pedagogisch medewerker hanteerde dat soms te langzaam was (een te lange 

introductie van de activiteit), maar veel vaker juist te snel was (meer rust inbouwen voor 

de kinderen en meer verwerkingstijd geven, minder stimuli aanbieden). De feedback was 

daarnaast gericht op het geven van (meer) ruimte aan de kinderen (het meer los laten 

van de eigen doelen en plannen en zo meer ruimte geven voor initiatieven en exploratie 

van de kinderen). Vooruitblikkend bespraken de trainer en cursist bij de feed-up dat de 

methodiek en voorbereiding een startpunt bleef bij volgende groepsactiviteiten maar 

geen doel op zich moest zijn. De pedagogisch medewerker kan vertrouwen op de 

leeromgeving als die goed is voorbereid en ook op de initiatieven van de kinderen zelf. 

Tevens spraken de trainer en de cursist afrondend vaak over het verlagen van het tempo 

2. METHODE

2.1 DEELNEMERS AAN HET ONDERZOEK
De pedagogisch medewerkers waren overwegend vrouw (97%) en waren bij 

aanvang van de studie gemiddeld 46 jaar (sd = 9.7) oud en hadden 14.3 jaar 

relevante werkervaring (sd = 6.1), waarvan 6.7 jaar (sd = 7.5) op de huidige groep. 

Het opleidingsniveau was vaak mavo/mbo (59%), maar ook havo/hbo (34%), vwo/

universiteit (6%) een lbo (1%) waren vertegenwoordigd in de steekproef. Voor de staf 

met een mbo-opleiding was Sociaal-Pedagogisch Werk (SPW) of Pedagogisch Werk (PW) 

de meest voorkomende beroepsopleiding, op niveau 3 of 4 (respectievelijk 79 en 21%) 

en in de BOL- of BBL-variant (respectievelijk 40 en 60%). Andere mbo-opleidingen waren 

de oudere LKC- en KV/JV-opleiding. Bij de hbo-groep kwamen diverse opleidingen 

voor, met een focus op pedagogiek (de PABO en Pedagogische Academie, SPH, 

CMV en HBO-J), maar ook gezondheid (Ergotherapie, Diëtiek, verpleegkundige A) en 

management of kunst (Academie voor beeldende vorming). De onderzoeksgroep vormt 

hiermee binnen de Nederlandse kinderopvangcontext een relatief gemêleerde groep qua 

opleidingsniveau en –achtergrond met ruime werkervaring. De thuistaal is Nederlands 

voor de grootste groep (85%) en een klein deel (15%) spreekt thuis (ook) een andere 

taal (Arabisch, Filipijns, Hindoestaans, Maleis, Spaans, Surinaams of Turks).

Een deel van de deelnemende pedagogisch medewerkers (n = 72) werd random 

toegewezen aan de VIB-training (n
VIB

 = 22), de VVE-training (n = 15, 24%) of de 

gecombineerde training (n
VVE+VIB

 = 14). In totaal waren er 29 getrainde cursisten die 

getraind werden in VIB en 29 die getraind werden in VVE. Een a priori power analyse 

liet zien dat deze steekproefgrootte adequaat is om middelmatig tot grote effecten (d 

≈ 0.65) aan te tonen op het conventionele alpha-niveau .05, bij eenzijdige toetsing, 

met een statistische power van .80. Deze a priori effectgrootte is gebaseerd op de 

uitkomsten uit de experimentele studie van Fukkink en Tavecchio (2010) waar een VIB-

interventie in een eerdere fase werd geëvalueerd.

2.2 ONDERZOCHTE TRAININGEN: VIB EN VVE
Op basis van het descriptieve kader van Snyder en collega’s (2011), Buysse, Winton 

en Rous (2009) en Schachter (2015) voor de typering van trainingen beschrijven we 

hieronder kort het doel, het proces, de inhoud, de uitvoering en context van de beide 

geëvalueerde trainingen.
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medewerkers leren in de training dat zij, vanuit hun rol als professional, een actieve rol 

hebben op de groep en iets moeten toevoegen aan het spelen en leren van de kinderen. 

Ze worden allereerst bewust gemaakt van het belang van een ruimte die op orde is met 

voldoende leermaterialen en een kindgerichte inrichting met bereikbare en aantrekkelijk 

leermateriaal. De medewerkers leren daarnaast te reflecteren op de planning, uitvoering 

en evaluatie van hun activiteiten in wat in de training een ‘beredeneerd aanbod’ wordt 

genoemd. Ook wordt benadrukt dat zij vanuit hun actieve rol het spelen en leren van de 

kinderen niet ‘overnemen’. Het bewaken van deze balans tussen het voorbereiden en 

verrijken van een groepsactiviteit en ruimte bieden aan het initiatief van jonge kinderen 

loopt zo als een rode draad door de training. Deze aanpak beoogt bij te dragen aan een 

hogere kwaliteit van de ontwikkelingsstimulering maar niet zonder aan te sluiten bij de 

behoeften van jonge kinderen (sensitiviteit) en hun ruimte voor vrije exploratie (respect 

voor autonomie).

Proces: In de training werd gewerkt aan deze doelen door coaching op de locatie waarbij 

een ervaren coach ‘face-to-face’ individuele feedback geeft. De pedagogisch medewerkers 

en coach bespraken gezamenlijk – wisselend per sessie – de inrichting van de ruimte en de 

didactische voorbereiding. De medewerkers pasten dit vervolgens toe op de eigen groep. 

Voorafgaand aan de training werd naar het groepsmanagement op de locatie gekeken 

en indien nodig op orde gebracht, kijkend naar het rooster, de taakverdeling, groepsmap, 

opruimroutine, overlegmomenten en de basisinrichting van de ruimte.

Materialen: De professionele reflectie kreeg mede vorm door te werken met een 

genormeerd kindvolgsysteem. De uitkomsten uit dit systeem voor een individueel kind 

(waar staat dit kind nu?) werden verbonden met kinddoelen zoals die zijn vastgelegd 

door de Stichting Leerplanontwikkeling (waar moet dit kind nu naartoe?). Voor het 

taalaanbod is gewerkt met de SLO-streefwoordenschat, die is onderverdeeld in een korte 

lijst met basiswoorden en lijsten met een uitgebreider vocabulaire; voor elk kind is in een 

overzicht aangegeven voor de pedagogisch medewerkers op welk niveau een kind zich 

bevindt. Voor de uitvoering van de werkzaamheden werken pedagogisch medewerkers 

met eenvoudige formulieren.

Dosis: De VVE-training van Korein kent een basismodule van 9 bijeenkomsten van 2,5 

uur, aangevuld met aandacht voor borging en implementatie in twee bijeenkomsten 

per jaar van 2,5 uur; in totaal gaat het om 27,5 uur. Per locatie zijn, aansluitend op 

de specifieke behoeften per locatie, eventueel nog aanvullende modules verzorgd 

(o.a. ontdekkend en ontwerpend leren, interactievaardigheden en taalontwikkeling; 

spelbetrokkenheid en spelbeschikbaarheid; educatief partnerschap met ouders).

Trainer: Een senior consultant, met een hbo/wo-achtergrond en ruime ervaring in 

kinderopvang en onderwijs, verzorgde als staflid de coaching en bezocht de locaties. 

en, in samenhang daarmee, het aandacht hebben voor wat kinderen zelf inbrengen. 

Een ander belangrijk thema was het benoemen van de activiteiten van kinderen en het 

verbinden van kinderen door ze meer attent te maken op elkaars activiteiten. 

In de ‘shared review’-sessies legde de VIB-coach, vanuit een ‘positive self-modeling’-

aanpak, in eerste instantie het accent op de beelden en op positieve momenten en 

geslaagde interacties. Deze werkwijze beoogt bij te dragen aan het versterken van dit 

positieve gedrag (zie Dowrick, 1999). Ook draagt dit bij aan het creëren van een veilig 

klimaat bij de supervisie en een positief zelfbeeld van de pedagogisch medewerker 

(zie Thurlings, Vermeulen, Bastiaens, & Stijnen, 2013). Echter, zowel de trainer als de 

medewerker zelf konden verbeterpunten aangeven op basis van het terugkijken van de 

beelden, bijvoorbeeld als ook minder geslaagde interacties in beeld kwamen. Ten slotte 

werden suggesties besproken voor het werken op de groep en een volgende sessie.

Bij de ‘shared review’-sessies was de inhoudelijke focus gericht op de sociale omgang 

op de groep, met inbegrip van dyadisch contact tussen een kind en de medewerker, 

contact tussen kinderen onderling en de interactie tussen de medewerker en de groep. 

Deze aanpak beoogt zo bij te dragen aan de omgang tussen pedagogisch medewerker 

en kind (sensitiviteit) maar ook tussen de kinderen onderling (begeleiding van interacties 

tussen kinderen).

Dosis: De VIB-training bestond uit vier sessies die plaatsvonden in een periode van zo’n 

16 weken. Eén sessie duurde gemiddeld zo’n 30 minuten. De totale dosis is daarmee 8 

uur met een intensiteit van 2 uur per maand.

Trainers: Een groep van vier trainers, alle met een hbo-achtergrond en een ruimte 

ervaring als VIB-coach van gemiddeld 9 jaar, verzorgde de trainingen.

Context: De kinderopvangorganisatie Korein, die betrokken is in de onderzochte brede 

scholen, heeft uitgebreide ervaring met het werken met video-interactiebegeleiding 

en werkte hier al zo’n 15 jaar mee. Alle vaste stafmedewerkers zijn getraind in deze 

methodiek en alle pedagogisch medewerkers hebben ervaring met VIB. Er is een vaste 

groep VIB-coaches die worden ondersteund door een documentalist die de verzamelde 

beelden archiveert. Korein werkt in de brede scholen met vve-coördinatoren die zijn 

opgeleid in VIB en zij bespreken weke lijks met alle pedagogisch medewerkers en 

leerkrachten uit de vroegschool de gemaak te opnames.

2.4 VVE-TRAINING
Doelen: De VVE-training is gericht op drie pijlers: het aantrekkelijk inrichten van de 

speelleeromgeving, de vakkennis van de professional ten aanzien van de ontwikkeling 

van kinderen, en het bewust aanbieden van educatieve activiteiten. Pedagogisch 
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bestond uit het intensief bestuderen van de schaal die op die dag centraal stond en 

vervolgens het beoordelen en nabespreken van oefenfragmenten. De training werd 

afgesloten met een betrouwbaarheidstoets. De observatoren mochten opnames 

beoordelen met de interactieschalen als de intra-class correlatie (ICC) voor iedere 

schaal ten minste .70 was. De beoordelaars waren blind voor experimentele conditie 

en meetmoment en beoordeelden één opname van een bepaalde pedagogisch 

medewerker. Een random deel van de opnames (n = 16, 11.8%) is door twee van 

de beoordelaars onafhankelijk dubbel gecodeerd. De gemiddelde overeenstemming 

met een maximale afwijking van 1 schaalpunt was 94.8% voor alle opnames; bij 

5.2% van de opnames was sprake van een verschil van 2 punten; de percentages 

waren respectievelijk 94, 94, 100, 100, 88 en 94 voor sensitieve responsiviteit, 

respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties.

Micro-analyse Educatieve en Sensitieve Ondersteuning (MESO). Met dit speciaal 

ontwikkelde codeerinstrument is in kaart gebracht of de pedagogisch medewerkers 

specifieke gedragingen (zie hieronder) lieten zien in de interactie met kinderen, gericht 

op de emotionele en didactische ondersteuning. 

Bij een deel van de maten is een score gegeven met dichotome ja/nee-scoring, namelijk: 

de pedagogisch medewerker bevindt zich een groot deel van de opname op ooghoogte 

met kinderen; overziet groep, ‘scant’ de groep, kijkt van links naar rechts; zit (meeste 

tijd) naast of tussen (dus niet frontaal tegenover) de kinderen; heeft ervoor gezorgd dat 

kinderen bij de (meeste) materialen kunnen komen; en gebruikt een speciaal voorwerp 

ter verduidelijking van de instructie (ook wel ‘anker’ genoemd). Verder is gescoord of 

alle kinderen wel of niet het grootste gedeelte van de opname betrokken zijn bij de 

groepsactiviteit. De overige maten zijn gescoord met ‘event coding’: elke keer als een 

specifiek gedraging van de pedagogisch medewerker werd geobserveerd in de gefilmde 

opname, is dit gescoord. Het ging om de volgende specifieke gedragingen die aangeven 

of de pedagogisch medewerker de kinderen actief stimuleert en hen betrekt in de 

groepsactiviteit: de pedagogisch medewerker vraagt of kind(eren) kan helpen bij de 

activiteit; zij koppelt kinderen aan elkaar bij de groepsactiviteit, stimuleert samenwerking 

tussen kinderen; reageert positief op pro-sociaal gedrag van kind(eren), benoemt dat; 

ziet dat een of meer kinderen niet betrokken is en betrekt deze op een vriendelijk wijze 

bij de activiteit; ze benoemt expliciet emotie van kinderen, stelt een vraag daarover; 

zintuiglijk leren: ze laat kind(eren) iets voelen, ruiken, proeven of horen (onder ‘horen’ 

valt niet het voorlezen van een boek); fysiek: laat kind(eren) iets uitbeelden of spelen 

Op elke locatie werkte een VVE-coördinator, die vanuit een gemeentelijke subsidie 8 uur 

per week kreeg voor de inhoudelijke begeleiding van het werken op de groepen en het 

bewaken van de proceskwaliteit.

Context: De beschreven werkwijze op de locaties was structureel ingebed in het 

pedagogische en educatieve beleid dat is vastgelegd door de betrokken besturen van 

de basisscholen en kinderopvangorganisatie. Een jaarlijkse VVE- monitor maakten 

eveneens onderdeel uit van de kwaliteitsbewaking. Op basis van deze audits worden 

vve-verbeterplannen en individuele scholingsplannen opgesteld per locatie. Deze aanpak 

sluit aan bij het lokale beleid van de gemeente Eindhoven die in het kader van vve-beleid 

geen scholingen meer financiert die gekoppeld zijn vve-methodieken maar investeert in 

duurzame trainingen waar professionals handvatten krijgen om een aanbod te realiseren 

dat kinderen optimale ontwikkelingskansen biedt.

2.5 MEETINSTRUMENTEN
We onderzoeken de effecten van de training met het gevalideerde NCKO-instrument. 

Daarnaast exploreren we de effecten van de training met een nieuw ontwikkeld 

codeersysteem dat specifieke gedragingen van de medewerkers laten zien.

Interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers: NCKO-Interactieschalen. 

Pedagogisch medewerkers zijn zowel bij de voor- als nameting gedurende tien minuten 

gefilmd tijdens een leidster-gestuurde activiteit in een kleine groep van gemiddeld 

vier kinderen (sd = 1,5). De kinderen waren afkomstig van de eigen vaste groep. De 

verdeling van jongens en meisjes was gelijk. 

De interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers en vrijwilligers werden 

beoordeeld met behulp van het NCKO-instrument dat zes interactievaardigheden 

onderscheidt (Helmerhorst et al., 2014): (1) Sensitieve responsiviteit, (2) Respect 

voor autonomie, (3) Structureren en grenzen stellen, (4) Praten en uitleggen, (5) 

Ontwikkelingsstimulering en (6) Begeleiden van interacties tussen kinderen. Deze 

vaardigheden worden gemeten op een 7-puntschaal, met de volgende ankers: 7 = zeer 

hoog, 6 = hoog, 5 = matig hoog, 4 = matig, 3 = matig laag, 2 = laag, en 1 = zeer laag. 

Dit gevalideerde instrument is betrouwbaar en valide gebleken en is veelvuldig toegepast 

in Nederlands kinderopvangonderzoek (zie bijvoorbeeld Fukkink, Gevers Deynoot-

Schaub, Helmerhorst, Bollen, & Riksen-Walraven, 2013).

Drie getrainde observatoren beoordeelden de gefilmde episodes. Alle observatoren 

volgden vooraf 6 trainingssessies die elk gemiddeld 4 uur duurden. Een trainingssessie 
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p = .78. De gemiddelde NCKO-scores bij de voormeting waren respectievelijk 4.26 (sd = 

0.74), 4.23 (1.10), 4.48 (0.59) en 4.20 (0.78) voor de VIB-, VVE-, VIB+VVE- en controle-

conditie. Er was ook geen significant verschil voor de MESO-scores bij aanvang van de 

studie, F (3, 68) = 0.14, p = .94; de scores bij de voormeting waren respectievelijk 18.64 

(sd = 15.94), 15.47 (15.70), 16.79 (18.65) en 18.05 (12.62). De groepen weken ook niet 

af in het aantal jaren dat men op de bezochte groep werkte (F (3, 68) = 1.31, p = .28), 

opleiding (mbo of hoger; χ2 (3) = 1.62, p = .66), werkervaring (ingedeeld als meer of 

minder dan vijf jaar, χ2 (3) = 4.90, p = .18) en Nederlands als moedertaal (χ2 (3) = 4.19, 

p = .24).

iets of iemand (bijvoorbeeld: ze maken samen een driehoek op grond; beelden een 

flamingo uit); doet handeling voor bij activiteit; rondt instructie af, vat deze samen; 

vraagt of kinderen een vraag hebben m.b.t. de instructie; speelt een actieve rol in een 

rollenspel; stelt hoe-, waarom- of waardoor-vragen om kinderen te laten nadenken 

over de verklaring, oorzaak, werking of reden van iets; daagt uit om een handeling 

te voorspellen (‘Wat gaat er nu gebeuren?’); moedigt expliciet aan tot zelfstandige 

exploratie (‘Kijk eens wat er gebeurt als ..’); nodigt uit om een handeling uit te voeren, 

na te doen, af te maken of geeft kind(eren) een taak in groepsactiviteit; en, ten slotte, 

de pedagogisch medewerker volgt suggestie van de kind(eren) op.

De opnames werden beoordeeld door 8 verschillende codeurs die elk een korte training 

volgden van 3 uur met instructievideo’s.

De ruwe scores voor elke afzonderlijke maat zijn omgezet naar gestandaardiseerde 

z-scores, die vervolgens zijn geaggregeerd in één totaalscore. Voor een inzichtelijke 

interpretatie van deze maat rapporteren we ook de gemiddelde score berekend over alle 

micromaten. De betrouwbaarheid van de MESO (k = 22 items) bleek adequaat bij de 

voor- en nameting (respectievelijk Cronbach’s α = .74 en .64).

2.6 PROCEDURE
Voor de getrainde medewerkers gold dat zij eerst de VVE-training afrondden. Een 

deel van de cursisten (hier aangeduid met de VVE+VIB-groep) volgde vervolgens 

ook de VIB-training. De beoordeling van de opnames met het NCKO- en het MESO-

instrument vond onafhankelijk van elkaar plaats om contaminatie van oordelen uit te 

sluiten. Beoordelaars van de opnames, die ‘blind’ waren voor de experimentele conditie 

en meetmoment, scoorden per pedagogisch medewerker één opname (alleen een 

voormeting of een nameting) en scoorden elke opname maximaal één keer (met NCKO-

beoordeling of met de MESO).

2.7 ANALYSE
Alle uitkomstmaten (de zes NCKO-interactievaardigheden en de geaggregeerde MESO-

score zijn in een MANCOVA-analyse geanalyseerd met experimentele conditie als 

onafhankelijke variabele en de geaggregeerde NCKO-score (Cronbach’s α = .84) en de 

MESO-score (Cronbach’s α = .74) op de voormeting als covariaat.

Een analyse van de gegevens bij de voormeting liet geen statistisch significante 

verschillen zien tussen de condities voor de totale NCKO-score, F (3, 68) = 0.36,  
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interacties in, tussen ‘matig’ en ‘matig laag’, in plaats van ‘laag’ voor de controlegroep. 

De NCKO-scores bij de nameting voor de VVE-conditie rond de 5 liggen bij de nameting 

op een matig hoog niveau voor de VVE-groep. De enige uitzondering is begeleiding 

van interacties met een matig lage score. De scores liggen duidelijk een heel punt 

hoger dan de controlegroep voor praten en uitleggen en anderhalf punt hoger voor 

ontwikkelingsstimulering.

Tabel 1 laat verder zien dat de spreiding van de scores uit het NCKO-profiel het kleinst 

is voor de cursisten die zijn getraind met zowel de VVE- als VIB-aanpak (met een 

laagste score van 3.56 en een hoogste score van 5.22, een verschil van 1.66), op de 

voet gevolgd door de VIB-conditie (min-max = 3.44 - 5.19 , een verschil van 1.75). Het 

verschil is al groter voor de VVE-cursisten (min-max = 2.76 en 5.18, een verschil van 2.42 

punt) en is ten slotte het grootst voor de pedagogisch medewerkers uit de controlegroep 

(min-max = 2.29 – 4.95, 2.66 punt verschil). We zien dus dat de medewerkers die zijn 

getraind met VIB een relatief evenwichtig en compleet beeld laten zien in hun niveau bij 

de zes interactievaardigheden zonder grote verschillen.

Een analyse van de micromaten bij de nameting liet een statistisch significant verschil 

zien tussen de experimentele condities, F (3, 68) = 3.75, p = .015. Voor de MESO-scores 

geldt dat de VIB-groep en controlegroep relatief hoge scores lieten zien ten opzichte van 

de VVE- en VIB+VVE-groep. Na afloop van de training laat dus alleen de VIB-groep (en 

niet de VVE- of VIB+VVE-groep) relatief hoge scores zien op het MESO-instrument. De 

winst die de VVE-conditie laat zien op de NCKO-vaardigheden praten en uitleggen en 

ontwikkelingsstimulering gaat samen met een daling op de specifieke vaardigheden die 

het MESO-instrument in kaart brengt.

3.2 NADERE ANALYSE VAN DE MESO-SCORES
De MESO-scores hingen significant samen met de geaggregeerde NCKO-score bij 

zowel de voormeting (r = .21, p = .013) als de nameting (r = .27, p = .011). Op de 

voormeting was er een significante correlatie tussen de MESO-score en de NCKO-scores 

voor structureren en grenzen stellen (r = .30, p = .006) en begeleiding van interacties 

(r = .24, p = .020); er was tevens een trendeffect bij praten en uitleggen (r = .19, p 

= .055) en ontwikkelingsstimulering (r = .18, p = .062). Bij de nameting was er een 

significante samenhang tussen de MESO-scores en sensitieve responsiviteit (r = .39, p 

< .001), respect voor autonomie (r = .21, p = .04), praten en uitleggen (r = .20, p = 

.048) en begeleiden van interacties; er was verder nog sprake van een trendeffect bij 

ontwikkelingsstimulering (r = 17., p = .074).

3. RESULTATEN

3.1 EFFECT VAN DE VIB- EN VVE-TRAINING
De multivariate analyse liet een statistisch significant effect zien van de VIB-training, 

Wilks’ Λ = .71, F (7, 60) = 3.45, p = .004, partial η2 = .27. Een univariate analyse 

liet zien dat de VIB-training een positief effect had op het bevorderen van positieve 

interacties tussen de kinderen door de pedagogisch medewerker, F (1, 66) = 9.93, p = 

.002, en op de MESO, F (1, 66) = 7.06, p = .01.

De multivariate analyse liet eveneens een statistisch significant en positief effect zien 

van de VVE-training, Wilks’ Λ = .73, F (7, 60) = 3.22, p = .006, partial η2 = .29. Een 

univariate analyse op de verschillende interactievaardigheden liet zien dat de training 

effect sorteerde op twee uitkomstmaten, namelijk praten en uitleggen, F (1, 66) = 

11.98, p = .001, en ontwikkelingsstimulering, F (1, 66) = 10.96, p = .002.

Het interactie-effect van de gecombineerde VVE- en VIB-training bleek ten slotte niet 

statistisch significant, Wilks’ Λ = .93, F (7, 60) = 0.68, p = .69. Het volgen van beide 

trainingen liet dus niet een extra effect zien, dat additioneel was aan het effect van het 

volgen van de afzonderlijke VIB- of VVE-training.

Tabel 1

Gemiddelden (en standaarddeviatie) voor de NCKO- en MESO-scores

VIB VVE VIB+VVE CONTROLE

Sensitieve responsiviteit 5.19 (0.66) 5.18 (1.02) 5.22 (1.06) 4.95 (0.92)

Respect voor autonomie 4.94 (1.00) 4.88 (0.86) 5.06 (0.94) 4.76 (0.83)

Structureren en grenzen stellen 4.24 (1.27) 4.94 (1.34) 4.59 (1.33) 4.63 (1.15)

Praten en uitleggen 4.19 (1.22) 5.00 (1.06) 4.67 (0.97) 3.86 (1.15)

Ontwikkelingsstimulering 3.44 (1.46) 4.59 (1.23) 4.00 (1.24) 3.19 (1.57)

Begeleiden van interacties 3.44 (1.37) 2.76 (1.44) 3.56 (1.34) 2.29 (0.85)

NCKO-totaalscore 4.04 (0.79) 4.26 (1.11) 4.25 (1.01) 4.62 (0.79)

MESO-score 16.68 (14.36) 6.60 (2.20) 8.57 (3.08) 17.81 (16.66)

Tabel 1 laat zien dat het positieve verschil van de VIB-groep voor de begeleiding van 

interacties ruim één schaalpunt bedraagt ten opzichte van de controlegroep. De scores 

van de pedagogisch medewerkers liggen tussen de waarden 3 en 4 voor begeleiden van 
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activiteit (de kinderen waren gemiddeld in 72 procent van de opnames voor het grootste 

deel betrokken bij de activiteit). Eventuele suggesties van de kinderen werden opgevolgd 

door de staf, maar het ‘omkeren’ van de rollen door kinderen een actieve rol te geven bij 

zelfstandige exploratie en de instructie was niet gebruikelijk. Open vragen die kinderen 

stimuleren na te denken (hoe- of waardoor-vragen) kwamen, zoals gezegd, weinig voor 

en pedagogisch medewerkers stelden eveneens weinig vragen die kinderen stimuleerden 

te voorspellen wat er zou gebeuren in een activiteit.

De VIB-groep liet, samen met de controlegroep, relatief hoge scores zien op de 

afzonderlijke MESO-maten, op enige afstand gevolgd door de VVE- en VIB+VVE-groep. 

Verschillen ten opzichte van de pedagogisch medewerkers uit de VVE- of VIB+VVE-

conditie waren zichtbaar bij het koppelen van de kinderen aan elkaar bij een activiteit, 

het benoemen van pro-sociaal gedrag, en kinderen vragen om te helpen, dat minder 

vaak voorkwam bij de medewerkers die de VVE-training hadden doorlopen (zowel VVE 

als VIB+VVE). Verder kwam het zintuiglijke en lichamelijke leren vaker voor bij de VIB-

groep dan bij de andere condities. Het werken met een anker kwam juist weer minder 

vaak voor in de VIB-conditie.

De MESO-resultaten lieten zien, voor alle condities, dat alle pedagogisch medewerkers 

de meeste tijd tussen de kinderen zaten en op ooghoogte werkten met de kinderen 

waarbij ze alles goed konden overzien en de kinderen toegang hadden tot de materialen 

voor de groepsactiviteit. De medewerkers deden vaak voor wat de bedoeling was, 

nodigden de kinderen regelmatig uit de activiteit na te doen en gaven gerichte taken 

met betrekking tot de activiteit. Ook volgden pedagogisch medewerkers suggesties van 

de kinderen op bij het uitvoeren van de activiteit. 

Andere categorieën bleken relatief weinig voor te komen. Kinderen actief aanmoedigen 

tot zelfstandige exploratie is weinig geobserveerd; dit kwam gemiddeld een halve keer 

voor per opname. Kinderen werden verder weinig uitgelokt een actieve rol te nemen 

door hen te vragen de pedagogisch medewerker te helpen bij de groepsactiviteit. Er 

waren ook weinig episodes in de opnames waar ‘hogere orde’-vragen werden gesteld 

om het denken van de kinderen te stimuleren (gemiddeld minder dan één maal voor 

per opname). De pedagogisch medewerkers vroegen de kinderen niet vaak of zij de 

instructie hebben begrepen. Het gebruik van een zogenaamde ‘anker’ (een voorwerp 

om de instructie mee toe te lichten en te verrijken) en actief betrokken zijn in een 

rollenspel werden weinig geobserveerd. Bij de emotionele ondersteuning ten slotte bleek 

het expliciet benoemen van emoties van de kinderen en positief reageren op pro-sociaal 

gedrag van de kinderen infrequent.

Het beeld dat naar voren komt is dat de getrainde pedagogisch medewerkers een 

zeer actieve rol nemen in de geobserveerde groepsactiviteiten. Georganiseerd zetten 

de medewerkers de lijnen uit, veelal in een open opstelling waarbij kinderen en staf 

naast elkaar zitten en iedereen bij de materialen kan die bij de activiteit horen. De staf 

en kinderen hadden elk een duidelijke eigen rol: de medewerkers leiden de instructie 

en doen voor, de kinderen volgen de aanwijzingen en zijn doorgaans betrokken bij de 



EFFECTEN VAN VIDEO 2322

educatieve vaardigheden, die zichtbaar is in Nederlandse peilingen en ook in buitenlands 

onderzoek (zie bijvoorbeeld Domitrovitch et al., 2009; La Paro et al., 2009; Veen et al., 

2014), is veel minder scherp voor de getrainde medewerkers in deze studie.

4.1 BEPERKINGEN VAN DEZE STUDIE
Deze studie is niet zonder beperkingen en vijf daarvan willen we hier kort noemen. Een 

eerste beperking is dat de gefilmde situatie een leidster-gestuurde activiteit was. We 

kunnen daardoor de gevonden resultaten niet generaliseren naar andere onderdelen 

van het dagprogramma. Het positieve effect van de trainingen, ook al is dit mogelijk 

beperkt tot expliciete instructie, is relevant voor de praktijk van de voorschoolse educatie 

omdat juist de gerichte stimulering een zwakkere vaardigheid is gebleken bij de staf 

in de voorschoolse sector. Toekomstig onderzoek moet echter duidelijk maken of er 

sprake is van een specifiek effect op (alleen) instructiemomenten of dat de resultaten 

generaliseren naar andere contexten en ook zichtbaar zijn bij ‘spontane’ stimulering 

op andere onderdelen van het programma. Ten tweede, een grotere steekproef, die 

relatief weinig voorkomt in dit onderzoeksterrein (zie Werner et al., 2016), is gewenst 

om de effecten van de training robuust aan te tonen. Verder is het interessant om de 

MESO uit te breiden met andere categorieën. Het stellen van transfer-vragen, waarbij 

kinderen worden aangemoedigd het hier-en-nu te verbinden met een andere context, 

en het activeren van voorkennis zijn twee voorbeelden van categorieën die het nieuwe 

instrument kunnen aanvullen. Ten vierde, we weten op basis van deze studie niet of 

de geboekte winst duurzaam is omdat een retentiemeting geen onderdeel uitmaakte 

van dit onderzoek. Ten slotte, een longitudinale opzet moet duidelijk maken in welke 

leerfase de getrainde cursisten zich bevonden. Een dergelijke opzet kan antwoord geven 

op de vraag of de getrainde medewerkers nog in de fase zijn van bewust onbekwaam, 

bewust bekwaam of onbewust bekwaam (zie Sheridan et al., 2009). Dit onderzoek met 

oog voor de implementatie en het leren van cursisten kan mogelijk ook meer inzicht 

geven in de ondersteunende rol van de organisatie bij het aanleren en toepassen van 

nieuwe vaardigheden van pedagogisch medewerkers.

4.2 CONCLUSIE
Deze studie laat zien dat twee intensieve vormen van training hun vruchten afwerpen 

en tot een wezenlijke versterking van de pedagogische proceskwaliteit leiden. Dit 

resultaat is bovendien extra relevant doordat de winst is geboekt op het vlak van de 

meer educatieve interactievaardigheden die relatief zwak zijn in de kinderopvang. Dit 

onderzoek laat ook zien dat de beide trainingen een specifieke context kennen met 

gespecialiseerde en ervaren staf als trainers, systematische monitoring in een context van 

4. CONCLUSIE EN DISCUSSIE

Deze experimentele studie laat positieve effecten zien van de onderzochte trainingen op 

de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. De VIB-training, die met name 

gericht is op contact en de sociale omgang op de groep, heeft specifiek de begeleiding 

van interacties tussen de kinderen verbeterd. De VVE-training heeft geresulteerd in 

een positief effect bij praten en uitleggen en ontwikkelingsstimulering, waarbij de 

pedagogisch medewerkers tegelijkertijd minder vaak de specifieke gedragingen lieten 

zien die het MESO-instrument in kaart brengt. Deze studie liet geen synergetisch effect 

zien van de combinatie van beide trainingen. Echter, de beide trainingen lieten wel 

een complementair beeld zien en resulteren samen in de verbetering van de door ons 

onderscheiden interactievaardigheden binnen het educatieve domein.

Voor de beide geëvalueerde trainingen geldt dat ze interactievaardigheden versterken 

binnen het educatieve domein, dat in binnen- en buitenlands onderzoek als relatief zwak 

naar voren komt. Dit positieve resultaat in het educatieve domein is geboekt zonder 

een ‘trade-off’-effect bij de andere interactievaardigheden, oftewel de vooruitgang bij 

de educatieve vaardigheden is niet ten koste gegaan van de emotionele ondersteuning 

van de pedagogisch medewerkers. Hierdoor is er na beide trainingen een betere balans 

tussen basale interactievaardigheden enerzijds en meer educatieve vaardigheden van 

pedagogisch medewerkers anderzijds. Deze bredere blik op het complete profiel van 

alle interactievaardigheden laat zien dat beide trainingen, en ook hun combinatie, een 

bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van professionals die, binnen een 

breder competentieprofiel, hogere proceskwaliteit bieden, en jonge kinderen zowel 

emotionele ondersteuning als structuur en stimulering bieden. De (dubbele) training 

draagt er, kort gezegd, aan bij dat de geëvalueerde interactievaardigheden als het ware 

meer in balans zijn.

Als we de uitkomsten uit deze experimentele studie naast de uitkomsten leggen uit 

landelijke, representatieve peiling (Fukkink et al., 2013; Helmerhorst et al., 2015), 

dan zien we dat de getrainde pedagogisch medewerkers het relatief goed doen. De 

pedagogisch medewerkers in de landelijke peilingen zijn in verschillende situaties 

geobserveerd (niet alleen een gestructureerde, leidster-gestuurde activiteit) waardoor 

een directe vergelijking niet mogelijk is, maar duidelijk is wel dat met name de kwaliteit 

van de stimulering (praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van 

interacties) hoger ligt voor de deelnemers aan de geëvalueerde trainingen. De typische 

discrepantie tussen de beheersing van de meer basale interactievaardigheden en meer 
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