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KEI IN KARAKTER IN DE KINDEROPVANG 

 

Aanleiding 

Veel peuters doen een groot deel van hun dagelijkse ervaringen 

op binnen de kinderopvang. Door specifiek aandacht te besteden 

aan positieve eigenschappen (dit zijn ‘deugden’) van de kinderen 

kan het welzijn en de sociale ontwikkeling van peuters worden 

bevorderd. In het door ZonMw gesubsidieerde project ‘Kei in 

Karakter’ is onderzocht of het benoemen en stimuleren van 

deugden met behulp van het Deugdenvriendjes® doeboek 

uitvoerbaar is binnen de kinderopvang en of de aanpak effect 

heeft op het welzijn van kinderen.  
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DEUGDENVRIENDJES® DOEBOEK 

 

DEEL 1.  

Effectevaluatie met een voor- 

en nameting bij 66 kinderen 

(n=36 kinderen in de groepen 

met deugdenaanpak en n=30 

kinderen in controlegroepen). 

Onderzocht is of het stimuleren 

van deugden een positief effect 

heeft op het welzijn en de 

persoonlijke en sociale 

ontwikkeling van 2-4 jarigen en 

of het een positief effect heeft 

op professionalisering van 

pedagogisch medewerkers.  

DEEL 2.  

Een procesevaluatie is uitgevoerd bij 

pedagogisch medewerkers (n=11) die 

zijn getraind in de deugdenaanpak en 

bij stafmedewerkers (n=5). Er hebben 

twee focusgroep bijeenkomsten 

plaatsgevonden waarin de deelnemers 

zijn bevraagd naar de ervaringen met 

de deugden en enkele ouders zijn 

geïnterviewd.  Deugden zijn 
universele positieve 
eigenschappen en de 
bouwstenen van ons 

karakter. 
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‘Mooi om kinderen op een andere manier te benaderen” 

 



 

 

  

 

Pedagogisch medewerkers vinden de deugdenaanpak  

“leuk bedacht maar in de praktijk lastig uitvoerbaar” 

De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen zijn tussen de deugden en de controle groepen met betrekking tot 
gedragsproblemen, prosociaal gedrag en het welbevinden van kinderen. Dit betekent dat het benoemen en stimuleren van 
deugden met behulp van het Deugdenvriendjes® doeboek in dit project niet gezorgd heeft voor veranderingen bij de kinderen. 

 
 

Ervaringen PM - ers 
 

- Moeilijk uitvoerbaar in praktijk: 
benoemen is lastig 

- Goede training en trainer is cruciaal 
- Positief is dat op een andere manier 

naar kinderen wordt gekeken 
- Goede planning is van belang 
- Mooi materiaal  
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 KANTEEL 

“Mooie aanvulling op de cognitieve activiteiten” 

Ervaringen staf medewerkers 
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