
 

 

 

 

Afronding meting LKK2019 

De derde meting van de kwaliteit van de 

Nederlandse kinderopvang is in de 

zomerperiode 2019 afgerond. In totaal 

hebben 32 locaties voor kinderdagopvang, 32 

locaties voor kortdurende peuteropvang, 32 

locaties voor buitenschoolse opvang en 41 

gastouders meegedaan aan de Landelijke 

Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK2019). 

We danken alle organisaties, 

leidinggevenden, pedagogisch medewerkers, 

gastouders en ouders van de kinderen 

hartelijk voor hun deelname. Vooral de 

deelname van de gastouders is dit jaar groter 

dan in voorgaande jaren. Matchmakers en 

observatoren worden bedankt voor hun 

inspanningen om de kwaliteitsmetingen in 

praktijk mogelijk te maken en uit te voeren.   

Dit jaar maken we geen afzonderlijke 

rapportage over de meting in 2019. De 

verzamelde kwaliteitsgegevens van dit jaar 

worden meegenomen in een trendanalyse 

van de kwaliteit van de Nederlandse 

kinderopvang in internationaal perspectief. 

Daarin wordt over de meerjarige ontwikkeling 

van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland gerapporteerd. Er vindt een 

vergelijking plaats met de ontwikkeling van de 

kwaliteit in andere landen. De 

kwaliteitsontwikkelingen worden beschreven 

en verklaard aan de hand van relevante 

maatschappelijke en beleidsmatige 

veranderingen. Hoe goed is de Nederlandse 

kinderopvang? Is de kwaliteit van de 

Nederlandse kinderopvang hoger, of juist 

lager dan die in andere Angelsaksische 

landen? Kunnen wij ons meten met 

gidslanden als België, Duitsland en 

Denemarken? 

Deze rapportage wordt voor de kerst 2019 

opgeleverd aan de Directie Kinderopvang van 

SZW. Naar verwachting wordt het rapport 

begin 2020 aangeboden aan de Tweede 

Kamer en openbaar gemaakt. Na publicatie 

krijgen alle deelnemende organisaties en 

gastouders een individuele terugkoppeling 

met tips & tops over de eigen kwaliteit. Zo 

probeert het consortium van LKK de kwaliteit 

van de kinderopvang op positieve wijze te 

beïnvloeden. 

Start meting LKK2020 

Ondertussen wordt de vierde en tevens 

voorlopig laatste meting in 2020 voorbereid. 

We hopen dat het consortium van de 

Universiteit Utrecht en Sardes ook in de 

periode 2021 t/m 2025 jaarlijks de kwaliteit 

van de Nederlandse kwaliteit mag meten. 

Vanaf begin 2020 gaan we kinderopvang 

selecteren en werven in de volgende 

gebieden:  

• Overig Groningen en Zuid-Oost-

Drenthe (Noord) 

• Zuid-West Overijssel en Het Gooi en 

Vechtstreek (Midden-Oost) 

• Oost-Zuid-Holland en Zuidoost-Zuid-

Holland (West)  

• Noordoost-Noord-Brabant en Noord-

Limburg (Zuid) 

 

 

 

 

 



De periode van werven en meten voor de 

LKK2020 loopt van januari t/m begin juli 

2020. We hopen dat de kinderopvangsector 

net zo positief reageert als in de 

voorgaande jaren, want zonder een goede 

deelname kunnen we geen adequaat beeld 

maken van de kwaliteit van de Nederlandse 

kinderopvang. Als u dus wordt benaderd, 

hopen we van harte dat u meedoet! Alvast 

heel erg bedankt voor uw deelname.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Steekproeftrekking naar regio, provincie, COROP-gebied en gemeente 

Regio COROP-gebied Gemeente  

1. Noord 

Friesland, Groningen en 

Drenthe 

Overig Groningen 

 

Zuid-Oost-Drenthe 

Overig Groningen:             Zuid-Oost-Drenthe: 

Groningen*                        Borger-Odoorn 

Het Hogeland                     Coevorden 

Midden-Groningen           Emmen 

Westerkwartier 

2. Midden-Oost 

Utrecht, Gelderland, 

Overijssel en Flevoland 

Zuid-West Overijssel 

 

Het Gooi en Vechtstreek 

Zuid-West Overijssel:         Het Gooi en Vechtstreek: 

Deventer                             Blaricum 

Olst-Wijhe                           Gooise Meren 

Raalte                                   Hilversum  

                                              Huizen 

                                              Laren 

                                              Weesp 

                                              Wijdemeren 

3. West 

Noord-Holland en Zuid-

Holland 

Oost-Zuid-Holland 

 

Zuidoost-Zuid-Holland 

Oost-Zuid-Holland:            Zuidoost-Zuid-Holland 

Alphen aan den Rijn        Alblasserdam 

Bodegraven-Reeuwijk      Dordrecht 

Gouda                                 Gorinchem 

Krimpenerwaard               Hardinxveld-Giessendam 

Nieuwkoop                         Hendrik-Ido-Ambacht 

Waddinxveen                     Molenlanden 

                                              Papendrecht 

                                              Sliedrecht 

                                              Zwijndrecht 

   

Figuur 1 Steekproeftrekking naar regio en COROP-gebied 



4. Zuid 

Noord-Brabant, Limburg 

en Zeeland 

Noordoost-Noord-Brabant 

 

Noord-Limburg 

Noordoost-Noord-Brabant: Noord-Limburg: 

Bernheze                                Beesel 

Boekel                                     Bergen 

Boxmeer                                Gennep 

Boxtel                                    Horst aan de Maas 

Cuijk                                       Mook en Middelaar 

Grave                                     Peel en Maas 

Haaren                                   Venlo 

’s-Hertogenbosch                Venray 

Heusden 

Landerd 

Meijerstad 

Mill en Sint Hubert 

Oss 

Sint Anthonis 

Sint-Michielsgestel 

Uden 

Vught 

* Vetgedrukte plaatsnamen zijn de kernsteden binnen het COROP-gebied. 
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Dr. Pauline Slot, UU  

Dr. Ijsbrand Jepma, Sardes  
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