
Het pedagogisch curriculum van de kinderopvang en de opbrengsten van 

curriculum.nu: de verbinding verkend 
 

Curriculum.nu levert input voor onderwijsdoelen, te beginnen met bouwstenen voor de onderbouw 

van het primair onderwijs. Als kinderen de basisschool instromen hebben ze al een spectaculaire 

ontwikkeling doorgemaakt. Van nature verschilt die ontwikkeling per kind, maar ook de omgeving 

waarin kinderen opgroeien heeft grote invloed op die ontwikkeling. Ervaren ze veiligheid en 

geborgenheid? Welke steun en uitdaging krijgen zij bij het exploreren van de wereld, hun relatie tot 

de ander en het andere, en zichzelf? Geeft curriculum.nu zich rekenschap van deze ontwikkeling? 

De WPO stelt als eis dat scholen hun leerlingen een ononderbroken leerweg bieden. Onder meer de 

onderwijsinspectie signaleert dat met name kwetsbare kinderen juist op de breukvlakken tussen 

stelsels risico op uitval en vertraging lopen. Daarom is de volgende vraag van belang: wat hebben de 

kinderen die voor het eerst naar school gaan al aan ontwikkeling doorgemaakt en aan ervaring 

meegekregen? 

De Kamer is toegezegd1  dat afstemming wordt gezocht tussen het pedagogisch curriculum van de 

kinderopvang en de opbrengsten van curriculum.nu. Hierop zijn door het bureau kwaliteit 

kinderopvang (BKK) en curriculum.nu regiobijeenkomsten georganiseerd.  Professionals uit de 

kinderopvang (pedagogisch medewerkers, locatieleiders, pedagogen) gingen in gesprek met leden 

van de ontwikkelteams van curriculum.nu. Thema’s uit het pedagogisch curriculum werden naast 

leergebieden van curriculum.nu gelegd en besproken. 

De eerste conclusie luidt dat beide curricula qua karakter sterk verschillen: curriculum.nu focust – 

conform de opdracht- op het wat, het pedagogisch curriculum op het proces, het hoe. Een tweede 

bevinding is dat de taal onderling verschilt. De ervaring is vervolgens dat er weinig toelichting nodig 

blijkt om te kunnen vaststellen ‘dat we het over de zelfde zaken hebben’, en dat er veel 

aanknopingspunten voor het realiseren van een doorlopende ontwikkelingslijn zijn. 

De aanbeveling is de voorschoolse periode als nul-fase van het onderwijscurriculum de komende 

jaren extra aandacht te geven. Die aandacht dient twee kanten uit te gaan. De kinderopvang heeft 

baat bij het indringender agenderen van de waartoe-vraag (‘wat geven we onze kinderen mee?’). Het 

onderwijs kan profiteren van de holistische, kindvolgende benadering van de kinderopvang, waarbij 

bejegening, zorg en liefde als expliciete kwaliteitskenmerken worden omarmd. Kinderen in 

Nederland zullen welvaren bij het resultaat: een doorgaande lijn die hun ontwikkeling en leren 

bevordert. 
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1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/13/kabinetsreactie-taskforce-advies-
samenwerking-kinderopvang-en-onderwijs 
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