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Pro� -leren SAW is een complete serie leermiddelen voor de competentiegerichte 

kwalifi catiestructuur Sociaal-Agogisch Werk. 

Pro� -leren SAW bestaat uit boeken, opdrachten- en beoordelingsmagazijnen, extra digitale 

content-thema’s, verwerkingsopdrachten, een zoekmachine en diagnostische kennistoetsen.

Boeken

‘Kinderopvang; SAW 4’  is één van de boeken voor de opleiding SAW. De inhoud van deze boeken 

is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalifi catiedossier SAW. 

Deze SAW-boeken zijn:

Inleiding

Inleiding 
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Ieder boek bevat die thema’s die de SAW’er-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig 

moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:

•   opdrachten;

•   taken;

•   beroepsproducten;

•   prestaties.

De thema’s van ‘Kinderopvang; SAW 4’

 ‘Kinderopvang; SAW 4’ bevat de volgende negentien thema’s:

1  Kinderopvang en samenleving

2  Organisatie in de praktijk

3  Opvoeding

4  Opvoedingsondersteuning

5  Kinderen met een beperking

6  Kinderen met ontwikkelingsachterstanden

7  Kinderen met gedragsproblemen

8  Kindermishandeling

9  Ontwikkelingsstimulering

10  Kwaliteitszorg in de praktijk

11  Registratie en administratie

12  Beheer

13  Public relations en communicatie

14  Financiën

15  Personeelswerk

16  Missie, visie en beleid

17  Begeleiden van medewerkers

18  Omgaan met verschillen en problemen

19  Leidinggeven

Aanvullende thema’s staan als digitale content – thema’s (dc-thema’s), op www.profi -leren.nl.
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De formule van de boeken

De boeken kennen de volgende formule:

 

Theorie met voorbeelden

De thema’s hebben betrekking op naslag die relevant is voor de sociaal-agogisch werker. De theo-

rie wordt verlevendigd met voorbeelden uit de werkvelden waar de SAW’er actief is. Aanvullende 

thema’s staan als digitale content – thema’s (dc-thema’s), op www.profi -leren.nl. 

Mini-samenvattingen

De theorie is opgehangen aan mini-samenvattingen. Deze mini-samenvattingen zijn voor de 

school als powerpointpresentatie verkrijgbaar.

Pro� -leren SAW 

Op www.profi -leren.nl vindt de SAW’er-in-opleiding, gratis:

• extra digitale content (dc-thema’s), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoe-

ven te worden, of thema’s waarvan de inhoud te snel verandert;

• diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit de boeken, waardoor er voor de school een 

databank met meerkeuzevragen beschikbaar is;

• een zoekmachine die verwijst naar thema’s uit de boeken en/of direct toegang geeft tot 

 dc-thema’s die direct gedownload kunnen worden;

• verwerkingsopdrachten bij ieder thema.

Verwijzingen

In de boeken wordt verwezen naar andere thema’s binnen de boeken. Niet naar dc-thema’s op 

www.profi -leren.nl, omdat de thema’s daar wisselend zijn. In alle gevallen kan de lezer via de 

zoekmachine op www.profi -leren.nl of via de trefwoordenlijsten achterin de boeken vinden wat, 

waar staat.

Inleiding
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Opdrachten- en beoordelingsmagazijn Kinderopvang; SAW 4

Naast de boeken is er voor de SAW’er-in-opleiding een opdrachten- en beoordelingsmagazijn 

Kinderopvang 4 beschikbaar. Dit magazijn bevat opdrachten met (competentiegerichte) beoorde-

lingsprotocollen voor het portfolio en een proeve van bekwaamheid. Bij iedere opdracht ziet de 

leerling welke thema’s als naslag dienen bij die opdracht. Dit magazijn is digitaal verkrijgbaar, met 

een licentie.

Veel plezier en succes bij het werken met dit boek!!
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1.1 Inleiding
Zowel de kinderopvang als het peuterspeelzaalwerk zijn belangrijke voorzieningen voor 
jonge kinderen. Kinderen worden in de kinderopvang en de peuterspeelzalen begeleid in 
de levensfase waarin het fundament voor hun verdere ontwikkeling wordt gelegd. Hóe 
de kinderen opgevangen en opgevoed worden in de verschillende centra en met name de 
kwaliteit van de opvang, is daarom van groot belang.

Kinderopvang en peuterspeelzalen groeien steeds meer naar elkaar toe. Beide sectoren wor-
den gezien als een belangrijke schakel in het jeugdbeleid. Met als belangrijkste functies in 
dit kader: het voorkomen van achterstanden van jonge kinderen en het volgen van kinde-
ren in hun ontwikkeling in een doorlopende lijn van 0 tot 18 jaar.

In dit thema laten we in vogelvlucht de belangrijkste ontwikkelingen in de kinderopvang 
en het peuterspeelzaalwerk zien. We geven feiten en cijfers en laten het maatschappelijk 
belang zien van de soorten kinderopvang. We geven ook het belang aan van samenwerking 
en afstemming met andere sectoren, zoals het onderwijs en de centra voor vrijetijdsbeste-
ding. En we laten zien welke plaats de sector inneemt in de keten van jeugdzorg. Ten slotte 
behandelen we kort de belangrijkste wetten en regels waar je in de kinderopvang mee te 
maken krijgt.

Omdat het lastig is om steeds alle soorten kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk 
te noemen, gebruiken we de term ‘kinderopvang’ als we het over kinderdagverblijven,  
buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk hebben. Als we het over 
kinderen hebben, of kinderen en jonge tieners, dan hebben we het over kinderen van 0 tot 
15 jaar.

TH
EM

A1Kinderopvang en samenleving 
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De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Feiten en cijfers

1.3 Ontwikkelingen in de kinderopvang en het 

peuterspeelzaalwerk

1.4 De plaats van kinderopvang in de samenleving

1.5 Wetten en regels kinderopvang

Dit thema sluit aan bij thema 13 (Samenwerking) in het boek Communicatie en Organisa-
tie; SAW 3 & 4 en bij thema 1 (Functies en ontwikkelingen kinderopvang en peuterspeel-
zaalwerk) in het boek Pedagogisch medewerker SAW 3. Het sluit ook aan bij thema 11 
(Registratie en administratie) en thema 12 (Beheer) in dit boek.
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1.2  Feiten en  cijfers
Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 vallen de volgende voorzieningen 
onder deze wet:
• kinderdagverblijven of crèches, hele- of halve-dagopvang, 24-uursopvang (0-4 jaar);
• ouderparticipatiecrèches (0-4 jaar);
• buitenschoolse opvang (voor leerlingen van de basisschool);
• gastouderopvang (0-13 jaar).

Dit wordt de formele opvang genoemd. Bij de formele opvang horen inmiddels ook de 
peuterspeelzalen. 

De tussenschoolse opvang, oppas aan huis, au pair en tieneropvang vallen niet onder deze 
wet. Deze vormen van opvang worden de informele opvang genoemd. De tussenschoolse 
opvang valt onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs.

De basisscholen zijn sinds 2007 wettelijk verplicht om opvang te regelen vóór school, na 
school, op vrije dagen en in schoolvakanties, als de ouders daarom vragen. De meeste scho-
len besteden dit uit aan kinderopvangorganisaties.

Bijna één op de drie kinderen tot 13 jaar gaat naar de formele opvang. Dat zijn er totaal 
zo’n 800.000. Van de kinderen jonger dan 4 jaar wordt ongeveer de helft in een kinderdag-
verblijf of door gastouders opgevangen. Ruim 40% van de kinderen van 0 tot 4 jaar gaat 
naar de kinderopvang en een kleine 60% van alle 2- en 3-jarigen gaat naar een peuterspeel-
zaal. De kinderopvang groeit en het peuterspeelzaalwerk krimpt iets.
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1.3  Ontwikkelingen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk
De kinderopvang ontwikkelt zich snel. Naast de uitbreiding, met name in de buitenschool-
se opvang, zijn er ook belangrijke ontwikkelingen in de vormgeving en regelgeving. Ook 
wat betreft de kwaliteit zijn er belangrijke ontwikkelingen. Daarover lees je hier, maar je 
kunt er ook over lezen in het boek Pedagogisch medewerker SAW 3.

Ontwikkelingen kinderopvang:

1-2

• buitenschoolse opvang en basisonderwijs

• brede scholen

• meer ondersteuning bij de opvoeding

• combinatiefuncties

• kwaliteit van de kinderopvang en het 
peuterspeelzaalwerk

• VVE en Wet OKE

• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

• Kinddossier en verwijsindex

1.3.1  Buitenschoolse opvang en  basisonderwijs

Vanaf 2007 zijn de basisscholen verplicht om buitenschoolse opvang te regelen, als ouders 
daarom vragen. In de praktijk gebeurt dat bij elke school. De buitenschoolse opvang is 
sindsdien � ink uitgebreid. De meeste scholen organiseren de opvang samen met kinder-
opvangorganisaties. Maar sommige scholen organiseren de opvang zelf. De opvang kan 
plaatsvinden in een geregistreerd kindercentrum (al dan niet binnen het schoolgebouw) 
of bij een gastouder via een geregistreerd gastouderbureau. De opvang kan bestaan uit 
voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang op vrije dagen en schoolvakanties of 
een combinatie hiervan.

De regels waaraan de opvang moet voldoen zijn niet veranderd. De minimale kwaliteitsei-
sen staan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast heeft de 
sector zelf aanvullende afspraken over de kwaliteit gemaakt. Ook in de CAO kinderopvang 
staan nog enkele kwaliteitseisen.

De capaciteit van de kinderopvang schiet vooral in de grote steden tekort. Een belangrijke 
oorzaak is dat ouders hun kinderen niet plaatsen op de woensdag en de vrijdag. Dat bete-
kent dat er teveel vraag is naar plaatsingen op maandag, dinsdag en donderdag en dat op 
woensdag en vrijdag plaatsen open blijven. De overheid bespreekt met de basisscholen en 
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