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2 INLEIDING 

2.1 Situering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Inhoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke stem hebben ouders: kunnen we rekening houden met hun wensen?  

Hoe omgaan met diversiteit? In Brussel wordt 50% van de kinderen geboren in een meertalig gezin 

 

• Politiek (beleidsmatig) 

• Publieke 

• Private (intimiteit --  +- 60% van de kdn gaat nr kinderopvang) 

 

…plekken waar publieke en private samenkomen 

 

Geneanologie en historische bestuderen 
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Pedagogische bril op een sociale manier (die maatsch analyse meeneemt) 

 

2.3 Voorschoolse voorzieningen?  

Early childhood care and education (ECCE of ECEC) 

 

= 0 tot leerplicht Naar kinderopvang en naar kleuterschool 

 

België: Split system: 1. Kinderopvang en 2. Kleuterschool 

In NL ook zo. Engeland, Denemarken, Zweden niet (1 syst)  

 

Kinderopvang = gezinsopvang en groepsopvang 

 

Nadruk op de jongste kdn (ook in de kleuterschool, want zij worden steeds vergeten. Vaak leren 

omgaan met 4-jarigen (niet 3 jarigen) 

Vroeger: “als pedagoog hou je je toch met ernstigere zaken bezig? En niet met kinderopvang” 

 

Wrm vinden wij dat kind van 2 jaar kan worden opgevangen zonder opleiding, maar vanaf 2,5 jaar 

ineens bachelor nodig?  

 

Kinderopvang Kleuterschool 

0 tot 3 2,5 tot 6 

Welzijn  

Minister Jo van Deurzen 

Onderwijs 

Minister Hilde Crevits 

50 à 60% gaan ernaartoe Bijna 100% 

Wachtlijsten (plaats tekort) Bijna behoeftedekkend 

7de jaar beroeps Bachelor 

1/8 1/? 

 

 

2.4 Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen  

2.4.1 Opbouw Genealogisch  HB p 11 

= Geschiedenis die achterstevoren verteld wordt: was dat altijd al een probleem? Waren er andere 

manieren om nr dat probleem te kijken en dat op te lossen?  

 

We are surrounded by a pragmatic discourse that would have us  adapt to the facts of reality. 

Dreams, and utopia, are called not only useless, but positively impeding  (Freire, 1992) 

Leven in tijd waarin alles gaat om cijfers, feiten… Enige dat nog telt, alles is kwantitatief  

 

Feiten doen er toe: PISA (Soort rangschikking van landen: Be goed op wiskunde, slecht op 

gelijkheid), PIRLS (Vergelijkend lezen), Return on investment (Economisch…) 

Wetenschap = objectiviteit. 

Meten is weten   

Is dat zo? 
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Ja dat is zo (zie Trump (Hele discussie rond “fake news”, Trump zijn alternatieve feiten), Le Pen (Anti-

Europese campagne “Europa is te duur”; gaven haar de cijfers en zij zei dat “de cijfers liegen”.), maar 

ook Zuhal Demir (cijfers ontkent)) 

Maar welke feiten er toe doen, hoe objectief is dat? 

The separation of objectivity from subjectivity, the denial of the  latter when 

analyzing reality or acting upon it, is objectivism. 

On the other hand, the denial of objectivity in analysis or action,  resulting in 

subjectivism which leads to solipsistic positions, 

denies action itself by denying objective reality. […] 

HB p 12 

!!! To deny the importance of subjectivity in the process of  transforming the 

world and history is naïve and simplistic. Vb zelfsturing van kdn vergroten als 

doel, en niet kijken naar “hoe samenwerken”, “hoe omgaan met anderen”.  

It is to admit the impossible: a world without men. This objectivist position is as ingenuous as that  of 

subjectivism, which postulates men without a world. World andmen do not exist apart from each other, 

they exist in constant interaction (Freire, 1970: 35-36).  

Cijfers doen ertoe maar ook de vragen die we stellen 

 

Je kan de begrippen “objectiviteit” en “subjectiviteit” niet van elkaar scheiden. Doen alsof alles 

objectief is = objectivisme. Zeggen dat alleen maar subjectiviteit bestaat = fantaseren over realiteit, 

draagt niets bij.  

Als gaat over opvoeden gaat het over waarden en normen, vb “als iedereen aan zichzelf denkt, dan is 

er niemand vergeten” ipv “voor elkaar zorgen” 

 

Het doet er toe welke vragen we stellen.  

 

Waarom is kinderopvang iets anders dan kleuteronderwijs? 

Moeten kinderen schoolrijp worden?  Kdn zindelijk maken voor ze naar school gaan 

Of moeten scholen kindrijp worden? Zorgen voor kdn die nog niet zindelijk zijn, zorgen dat zij een 

dutje kunnen doen  

 

Waarom is meertaligheid enkel belangrijk bij sommige talen?  Alles in Engels is goed, maar als het 

gaat om Turks dan mag je dat ineens niet gebruiken op school 

 

Waarom bestaat het woord opvoeden en niet het omgekeerde? 

 

Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? 

En is dat altijd zo geweest?   

En moet dat altijd zo zijn? 

^Hangt vast met verantwoordelijkheid 

 

Pedagogiek gaat over opvoeden   

Opvoeden gaat over de samenleving  (die van vandaag en die van morgen) Over “waartoe voeden” 

En dus niet alleen over wat werkt  Maar ook over wat werken is 

En dus niet alleen over “doing things right”  Maar ook over “doing the right things” Het goede 

doen, en wat is dat dan 

En over untested feasibilities (van Freire) = mogelijkheden die we nog niet uitgeprobeerd hebben 

 

Trage vragen  

Proberen ons anders te laten denken dan dat we gwn zijn te denken 
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Je pars d’un problème dans les termes où il se pose  actuellement et j’essaie d’en faire la généalogie. 

HB p 14 

Généalogie veut dire que je mène l’analyse à partir d’une question présente. 

[…] Ik vertrek vanuit actuele vraagstelling 

Ce que j’essaie de faire, c’est l’histoire des rapports que  la pensée entretient 

avec la vérité; l’histoire de la pensée en tant qu’elle est pensée de la vérité 

(Foucault, 1984). Relatie over hoe denken zich verhoud tot waarheid  

wat wij denken dat waar is, dat ertoe doet = constructie! Dat veranderd 

 

History and anthropology hold out to us the possibility that life somewhere, 

sometime can be  different” (Tobin, 1997). Andere manieren v/denken mogelijk 

zijn dan wij voor mogelijk houden 

 

• Begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn 

• De fragiliteit van de geschiedenis begrijpen Het had ook anders kunnen zijn 

• Inzicht in de relaties tussen wetenschap en maatschappelijke context 

• Inzicht in de relaties tussen kindbeelden (van hoe wij denken over kdn), moederbeelden, 

ouderbeelden en hoe we denken  over opvoeding (en over de tol van voorschoolse 

voorzieningen) 

 

Hoe kinderopvang (KOV als mijn eigen afkorting) is veranderd 

Relatie denken-werkelijkheid verschuift: niet lineair, afhankelijk van economische, politieke en 

sociale situatie.  

 

1. Beknopt overzicht en kindbeelden 

2. Constructies van waarheid Gesch van welke wetenschappelijke invloeden er zijn  

3. Kwaliteit (Hoe denken we daar over) en kwaliteitstoezicht (verantwoordelijkheid ouders of van 

de staat?) 

4. MeMoQ (Groot onderzoeksproject, de kwaliteit VLe KOV in kaart gebracht 

5. De relatie tussen voorschoolse voorzieningen en ouders (Stem?) 

6. De verschoolsing van de kleuters 

7. Wat gebeurt er met de jongste kleuters? 

8. Een pedagogiek van de diversiteit 

9. Professionalisering 

10. Terug naar het begin: waar dienen die voorschoolse voorzieningen nu eigenlijk voor? 

 

7. en 9. Nog niet in syllabus dus komt online 

 

3 BEELDEN VAN KDN, MOEDERS EN KINDEROPVANG 

HB P 17 - 51 

• Geschiedenis van de kinderopvang in vogelvlucht 

• Hoe keek (en kijkt) men naar kinderen, naar  “behoeften”, naar moeders 

o Omdat vaders amper rol hadden in opvoeding 

• Waar dient kinderopvang voor 

• En waarom is dat iets anders dan kleuterschool? 
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• En wat heeft dat te maken met de sociale,  politieke en economische context? 

3.1 Eind 19de en begin 20ste eeuw – HB p 17 

Industriële revolutie   

Armoede Platteland → stad 

• Ca 15 mensen per woning 

• 70 uren werkweek 

• 1 Kg vlees = 87% dagloon 

• 1 Kg brood = 12% 

Scheiding woon- werkplaats - mandenvlechters werkten thuis, toen: switch naar fabrieken  

= ° scheiding 

Gezinsinkomen = individueel inkomen Je werkt samen aan inkomen gezin, maar je wordt wel als 

individu betaald (?) 

 

Tijdslijn: syllabus 

Film Daens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textielfabrieken^ 

 

Luik: steenkool 

 

Beluikhuisje: 10-15 man in 1 huisje. Levensomstandigheden waren erbarmelijk. 

Kindersterfte Geen zwangerschapsverlof; na bevalling gaan werken = heel snel stoppen met 

borstvoeding  

Zelfs koemelk was niet betaalbaar: geen goede alternatieven.  

♀
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Oost-Vl: 253 jongens en 215 meisjes < 1 j 

Kwart haalt 1ste leeftijd niet  

 

Burgerlijke kerngezin (Charles Woeste gezin) = ideaal de burgerij 

- 1 inkomen 

- Pater familias 

Werkende vrouw is verdacht - Arbeidersmoeder kan dus nooit goede moeder zijn 

Moeder: kdn, keuken, kerk; en voor kdn en keuken had ze soms zelfs een meid 

 

Hoge kindersterfte = 1 van de redenen waarom in de arbeiderswijken onrust ontstond 
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 “Slecht werk, lange uren, kindersterfte” 

 

 

Liberale welvaarsstaat  < Libertas (vrijheid): betekende toen: de staat komt niet tussen  

Vb nu minimumloon, pensioen, ziekteverzekering was toen ondenkbaar. 

Sociale onrust  

→ armoede, kindersterfte, slechte levensomstandigheden → °idee: we gaan ons verenigen: 

bedreigend voor burgerij 

 

1886: Luik: allereerste staking arbeiders als politiek wapen.  

Une race belle et forte De inwoners van de natiestaat 

Gezondheid als economisch goed  - Zwakke arbeiders slecht voor economie, bedreigt algemene 

sociale vrede  

De natiestaat 

Consensus over 

- Geen interventie van de staat, wel van de burgerij 

- Maar wel in arme gezinnen 

 

Aan Patershol aan voetgangersbrugje  

Vb. Coöperatieve bakkerij: 20 000 broden  

Zodat arbeiders geen brood moesten kopen in de fabriek 

“Ons huis”: ° mutualiteit 
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Het frêle kind 

De verantwoordelijke moeder (x 2)  

Als kind sterft dan is moeder 2x schuldig: tov kind, en tov SL 

 

Kind = kapitaal 

De verwaarlozende moeder = erger dan vijand 

 

Thus the substance of the child ‘nature’ was  that it differed in kind from that of the  adult. […] In this 

sense, the campaign to reclaim the wage-earning child for  civilization was one of the first steps along  

the road of what can be described as the  social construction of a universal childhood  (Hendricks, 

1997). HB p 18 

Idee: kind is geen volwassene in zakformaat  

Wet tegen kinderarbeid: kdn niet econ rendabel meer 

Wel als kost: je moet er in investeren 

 

De afschaffing kinderarbeid → de verarming van gezinnen 

 

Het frêle kind 

Het kind als kapitaal 

 

Het kind als investering 

De  verantwoordelijke moeder (x 2) 

 

pire qu’un ennemi, même, car c’est de l’intérieur de la société qu’il lui porte ces coups,  un traître. Un 

“monstre” (Foucault, 1975) 

 

Le droit de punir a été déplacé de la vengeance  du souverain à la défense de la société.” 

Strafrecht over verdedigen van de SL  

SL beschermen tegen slechte zorg van arbeidersmoeder 

Leidde tot 

 

Het grote beschavingsoffensief   

Het publieke kind publieke belangstelling voor het private kind 
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Raadplegingen  Min 1 raadpleging: moeders raad geven, kijken naar gezondheid  kind… 

Verpleegster bezoeksters: raad en verzorgen en kijken thuis of moeder raad wel opvolgt 

Melkdruppels : Melk bedelen aan mensen  

Kinderopvang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buste: fabriekseigenaar die middelen uit eigen zak haalde; liefdadigheid  

Vrome arbeidster moeder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtzaal : verwelkomt door vrijwilliger (vaak vrouw uit burgerij) die k helpt uitkleden, weegt en meet 

daarna doorsturen naar (dokter?) 
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Geen kinderen te zien 

Tonen aan mensen die giften geven dat geld goed besteed wordt 

 

Wat zie je? Massaal, orde als antw op de chaos van arbeiderswijken 

Hygiëne: grote ramen (verluchting), verwarming: kachel 

Glas = duur 

 

Aan de wiegjes zie je naamplaatjes, niet van het kind zelf maar van de notabele die het geld 

gegeven heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaslampen, verluchting, verwarming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

1. < datum - {dd-mm-jj} > :  < titel >  
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3.1.1 Een interessante discussie – HB p 20 – p21 

Henri Velge   

D okte r rechten 

Dr Kunstgeschiedenis  

Dr Politieke en sociale wetenschappen   

Kabinetssecretaris van minister Carton de Wiart 

Secretaris-generaal = baas van SHBWK 

Secretaris-generaal NWK   

Kabinetschef Henri Jaspar + 2  1ste  ministers 

APIC = werkgeversvereniging (zoals VOKA maar van katholieke ideologie) → uiterst katholieke ideol. 

: WOII: mensen die in het geheim een nieuwe grondwet schreven voor als DUI won. Velge heeft dit 

geschreven en inspiratie gegeven. “Mag vakbond zijn, maar werkgevers duiden ze aan”, “na stemmen 

kijken of dit tegen het landsbelang is”, “afschaffen rijksonderwijs”… Wel orgaan gecreëerd dat raad van 

state alle voorgestelde wetten gescreend word = VELGE deed dit dus.  

 

De economische financiers werden na WOII NIET gestraft! 

 

Raadplegingen onder de kerktorens waren lokaal, provinciaal, nationaal overkoepeld. Maar dit was 

niet door de staat; dat orgaan was geen overheidsorgaan, maar was van onderaf opgebouwd. = 

SHBWK 

Later NWK opgericht (voorloper K&G) 

 

Elise Plasky Komt uit burgerij (vader architect) 

1ste vrouwelijke arbeidsinspectrice  1 van de eerste burgervrouwen die ging werken 

Inspectrice crèches, Waren ook van de fabrieken 

Komt op de werkvloer Spreekt met arbeiders 

Publiceert over crèches, alcoholisme,  kinderbescherming, vrouwenarbeid, … 

 

 

Elise Plasky Henri Velge 

Crèches of raadpleging? 

Opvoeding of welzijn ? 

Een recht voor het gezin of een noodzakelijk kwaad ? 

Publiek of privaat ? 

Arbeidersvrouwen emanciperen of normaliseren ? 

 

 

 

Elise Plasky (Voorzichtige feministe) Henri Velge 

Crèches  

Ze vindt het recht van vrouwen om te 

werken zodat ze voor hun kdn kunnen 

zorgen. En vrouwen kunnen niet naar 

Raadpleging  

Crèches: noodzakelijk kwaad: omdat 

arbeiders te dom zijn en raadplegingen gaan 

de moeders beter opvoeden zodat ze 
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raadplegingen, want die zijn dicht na de 

werkuren. Breng de raadplegingen naar de 

crèche! 

stoppen met werken. En dan kunnen we de 

crèche sluiten.  

“Moeders zullen hun plichten neerleggen en 

de crèche is liefdadigheid!” 

Opvoeding  Welzijn  

Een recht voor het gezin 

“Hebben kdn onder de 3 jaar dan geen 

rechten?” 

Een noodzakelijk kwaad 

Publiek  

Enige manier kwaliteit te garanderen.  

Neemt als vb Luik: Luik 1ste stad crèches 

open publieke verantwoordelijkheid 

Privaat 

Moet privaat zijn want wie wil vrijwilligerswerk 

doen voor de staat? 

Arbeidersvrouwen emanciperen  Normaliseren 

Zodat ze zelf voor hun kdn zouden zorgen 

 

3.2 De 2 wereldoorlogen – HB p 22 

• Armoede blijft 

o 1 dagloon = 1,2 Kg vlees 

o 1 dagloon = 7,5 Kg brood 

• Voor WOI: 1911: wet die vrouwenarbeid beperkt   

o Beperking van recht op werkloosheidsuitkering en loon 

• 1934: geen vrouwen in openbare diensten   

• WOII: 1939: versoepeling 

• Na WOII: 1945+: opnieuw verstrenging 

 

Tijdens WO^n inzetten en erna terug ♀n beperken 

 

Overal affiches in  

• VS 

• Engeland 

• Scandinavië  

Over foodships: niet in beslag genomen door DUI (Gentleman’s Cleamance) o/te garanderen dat kdn 

dat kregen 

 

 

• Relief for the Belgian children   

• 26/09/1919: NWK (Franse: ONE) 

• Gesubsidieerde vrijheid   

o Vrijheid van inrichting en staat geeft geld 

• Ode aan private initiatief 

o Dankzij privaat initiatief deden we het goed in WO… 

• Staat subsidieert niet rechtstreeks  

o Staat geeft geld aan NWK en zij geven geld aan raadplegingen  

o NWK beslist zelf hoeveel geld staat moet geven 

• Maar via autonoom organisme 

• Waarvan het het bestuur niet bepaalt 

Figuur 1 Met vlag waarvan 
speelgoed komt 
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• Noch de regels 

• Subsidie is recht van private organisatie   

• Geen programmering Niet overheid die kiest hoe we raadplegingen ingericht worden 

• Overheid steeds subsidiair (tweede instantie) 

 

Ondanks problemen in WOII stijgt kindersterfte niet dankzij dit systeem. Wel hoog, maar steeg niet.  

 

 

 

• Het frêle kind 

• Het kind als kapitaal 

• Het kind als investering 

• De verantwoordelijke moeder (x 2) 

 

Een “machine” (term van Deleuze) gebaseerd op filantropie (Liberale, 

liefdadigheid (geen recht)  en caritas (christel. Liefdadigheid) 

(gunst ipv recht) 

 

microphysique du pouvoir: un certain mode d’investissement politique et détaillé du corps  (Foucault, 

1975) 

 

Thirdly, from the end of the nineteenth century a compulsory relationship involving  the State, the family 

and the public health  and welfare services was legalized into practice. (Systeem krijgt wettelijke 

verankering) This built upon ideals of domesticity  and, through psycho-medicine reinforced the  ‘natural’ 

childhood in terms of education,  socialization and the culture of dependency. Of course, none of this 

just happened. It was a  consciously (bewust) executed political and cultural enterprise and, therefore, 

was often fiercely  contested (zie Plasky) territory as the different beliefs concerning the ‘nature’ of 

childhood struggled  for supremacy. And not least important among the contestants where children 

themselves. (Hendrick, 1997) (Niet alle kdn blij met verbod op kinderarbeid) HB p 24 

 

Idee versterkt van wat natuurlijk is (?) 

 

Kinderopvang als noodzakelijk kwaad: Doordat Velge zoveel 

invloed had; omdat werkende moeders verdacht zijn 

(en onthaalouders zijn verdacht) Geen controle over, worden 

verplicht zich te registreren en de burgemeester om toestemming 

vragen, naar de raadplegingen gaan 

 

Maar vb zeggen “je moet spenen afkoken”: veel hout in kachel = 

hap in uw budget 

 

Mensen geloofden in de toekomst 

Armoede daalt, bna geen werklozen, verplichte zekerheid 

 

3.3 De jaren 50 en 60 – HB p 26  

• Kindersterfte daalt tot op niveau niet veel anders dan vandaag 

o Alles wat NWK deed: niets meer te doen → beginnen investeren in kdn  

 

Expo ’58 in Brussel 

Zwarte kdn tentoongesteld 
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o Verpleegsters bijscholen om ouders info te geven over ontw van hun kdn  

• Legitimering? 

• Emotionele en psychologische investering in kind wordt mogelijk 

o Omdat zeker dat kdn zullen blijven leven 

o #kdn daalt, omdat ze minder gemaakt worden (want ze leven langer) 

• Ontwikkelingspsychologie   

o Moeder verantw, als er iets fout loopt terugkijken naar de vorige fasen 

• Attachment 

 

3.3.1 Ontwikkelingspsychologie 

Kind geen waarde op zich - Alleen kijken naar toekomstige volwassene, niet naar het kind zelf 

 

The investment in portraying development into  orderly steps to maturity reflects explicit social  interests 

in maintaining social control within and  between social groups and nations. The  technologies of 

description, comparison and  measurement of children that underlie the descriptive knowledge base of 

developmental psychology have their roots in demographic control,  comparative anthropology and 

animal observation  that set ‘man’ over animals, European man over non-European, man over woman, 

as well as  politician over pauper. (Burman, 1994). 
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HB p 28  

 

 

Kind geen waarde op zich   

Concept “behoefte” 

Child development is actually a covert method for social 

control and regulation. The expectations that  everyone 

will or should progress, each individual will  exhibit particular 

behaviours at particular periods in  their life, and some 

human beings function at lower  levels than others 

intrinsically establishes an  environment in which certain 

individuals (or groups)  would expect to regulate others. 

(Canella 1997) 

 

Discussie vandaag nog 

? of bepaalde bevolkingsgroepen intelligenter zn:  

die ideeën 
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Het behoorlijk grootbrengen van kinderen die een  normaal gezinsleven ontberen is niet alleen een  

humanitaire daad, het is tevens een essentiële bijdrage tot geestelijken sociaal evenwicht van een 

gemeenschap. Want, wordt het grootbrengen van deze  kinderen verwaarloosd, geen twijfel dat zij 

later op hun beurt gefrustreerde kinderen het leven zullen  insturen. Zowel in het gezin als daarbuiten 

vormen deze kinderen een even reële en gevaarlijke bron van  sociale infecties als de dragers van 

difterie- en  typhuskiemen. En net zoals door profylactische maatregelen (Zoals vb uw spenen 

afkoken, handen wassen…) deze ziekten tot een minimum  frequentie zijn beperkt, net zo kan een 

resolute actie  het aantal gefrustreerde kinderen in onze generatie  aanzienlijk doen afnemen. In 

de ogen van diegenen, die het voorkómen van deze kwalen tot taak hebben,  is de huidige toestand 

niet zonder enige analogie met  de moeilijkheden waar hun voorgangers een eeuw geleden op het 

terrein van de gezondheidszorg  kwamen voor te staan (s.n. = geen naam, 1954).  

→ Uit tijdschrift “Het kind” van het NWK (voor alle werknemers NWK) 

HB p 29 ^ 

 

Het medische en morele met elkaar verbinden 

Bedreiging voor SL als kdn niet goed worden opgevoed 

“Sociale infecties”: medische en psychologische mengen 

 

NWK krijgt nieuwe legitimering = verdachtmaking arbeidersmoeders maar nu op op psychisch, 

mentaal vlak ipv op medisch vlak 

 

3.3.2 Het Cellulaire kind – HB p 31 

Psychologie en medici = 1  

• Geen contacten binnen-buiten   

o Moeders zijn verdacht 

• Geen contacten tussen kinderen  

o Angst vr epidemieën  

▪ Er waren geen, wel 

angst voor 

• Argwaan tegenover ouders 

o Aankleedruimtes 

▪ Volledig uitgekleed 

• Niets van 

binnen nr buiten 

▪ Doorgeefluik om baby door te geven 

• 1ste = thermometer : koorts is teruggeven 

• Bad 

• Kleertjes van de kribbe aandoen 

▪ Einde dag: kleertjes kribbe weer uit 

• Kinderopvang blijft noodzakelijk kwaad 

 

 

 

 

Figuur 2 Dit kreeg geen enkele ouder te zien 
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      Dag & nacht, 7 op 7, bna even belangrijk  

Toen dacht men: in weekend verprutsen moeders het; beter ze hier permanent te houden 

 

      °peutertuinen: 18m-3j. Gehecht aan kleuterschool. Wou Velge niet: “kinderopvang behoort niet tot 

ondw! = liefdadigheid!” 

 

3.4 De jaren 70 – HB p 33 

Gunstige economische situatie 

Vrouwelijke tewerkstelling stijgt en verandert 

Van 26 naar 60% in 10 jaar 

 

Nt meer alleen arbeidersvrouwen die gingen werken 

 

Studeerden af in middelbaar (was toen hooggeschoold) 

(Prim, sec, tertiaire sector) 

 

Ook vrouwen die gaan werken omdat ze willen: niet om te 

overleven 
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Toon over werkende moeders: wordt milder, minder veroordelend 

Want die in NWK werken en die hun kdn brengen naar kribbe zijn hooggeschoolde vrouwen: begrijpen 

elkaar 

 

 

 

Kinderopvang blijft tewerkstellingsinstrument 

 

 

 

 

 

 

 

• De Olympische Spelen van de  ontwikkeling HB p 35 

• Het voorspelbare kind 

• De (her)ontdekking van de baby   

o Construeren wat normaal is, wat het niet is 

• Zelfexpressie  HB p 36 

• Etnocentrisme: Maatstaven 

 

Programma’s, tijdschriften… met gepopulariseerde theorieën uit ontwikkelingspsychologie 

 

 

 

#kdn in kinderdagverblijven 

Door attachment 

theory 
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Medici Psychologen 

Gevaar voor infecties Gevaar voor de moeder-kind binding 

Leeftijdsgroepen volgens  infectiegevaar 

Hoog, matig, laag 

Leeftijdsgroepen volgens ontwikkeling 

Liggers, kruipers, lopers 

Badje voor de armen Raadgeving over spel voor de  armen 

Ouders buiten 

Niet binnen mochten komen 

Ouders opvoeden 

Geen urgente en flexibele opvang 

Want als kind niet eerst onderzocht wordt door arts 

kan het misschien infecties overbrengen 

Arts maar 1x per week aanwezig 

Geen urgente en flexibele opvang 

Omwille van attachment theory 

Ouders zijn de eerste opvoeders Ouders zijn de eerste opvoeders 

HB p 40 ^ 

 

Net nu: minder medisch toezicht CLB; ouders meer informeren (eenrichtingsverkeer) 

 

 

 

3.5 De jaren 80-2000 – HB p 41 

• Economische crisis 

• Familiarisering 

o Home as heaven   

• Privatisering   

• Mattheüs effecten 

 

In de secundaire sector het niet meer trekken doordat de gaskranen dichtgedraaid worden in de 

Arabische landen. Heel wat bedrijven sluiten hierdoor. Heel veel industrie sluit en verhuist naar lagere 

loonlanden: °massale werkloosheid 

 

Jongeren marsen voor werk: begin jaren 80 

 

Eerst enorme boom van uitbreidingen, daarna 10 jaar dus stand still. Zeer streng begrotingsbeleid, 

want enorme begrotingstekorten en er kan in niets geïnvesteerd worden. Geen uitbreindingen meer, 

wel verandering van het doelpubliek.  

Die vrouwen die hun kind naar de kinderopvang brengen worden hardst getroffen.  

Die dienstensector blijft echter toenemen. Ondanks de crisis, beginnen wachtlijsten te °. Een tekort 

aan plaatsen.  

 

Ook daarna in ’89 worden de uitbreidingen zo goedkoop mogelijk. Want het is niet zo dat omdat de 

crisis voorbij is dat het geld rijkelijk vloeit.  

 

Twee bewegingen sinds de jaren 80.  

1. Die familiarisering – HB p 41 

a. Vooral investeren en uitbreidingen via de diensten voor opvanggezinnen 

(onthaalouders) 
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b. ^Hele omslag, want ervoor was een periode waarin die onthaalouders net verdacht 

waren (Velge). Nu dus hele verandering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel die periode blijft dat relatief stabiel en dan in de jaren 90 enorme toename voor het #kdn die bij 

die diensten zijn opgevangen. De kleine kloof is omdat men in 2004 andere soort van telling begon 

te doen, niet omdat er minder kdn naartoe gingen.  

“Het zijn toch moeders, dus het sluit aan bij dat natuurlijke milieu van kdn” → Home as heaven.  

 

De realiteit is dat het goedkoop is.  

Die vrouwen zijn vaak ofwel mensen die van meet af aan gekozen hebben als leven als huismoeder 

en toch een centje wouden bijverdienen en toch ook die vrouwen die in de werkloosheid raakten door 

de economische crisis. Ze kregen daarvoor geen loon, maar een vergoeding. Die vergoeding is net 

zo groot als hun onkosten (die ze niet moeten bewijzen). Ze moeten dus geen belastingen betalen. → 

Wordt niet gezien als betaling maar vergoeding: betekent dat ze ook geen statuut hebben, geen 

pensioenrecht hebben, geen recht op ziekteverzekering…  

Vandaag zou men zeggen: extreem vrouwonvriendelijke werkomstandigheden.  

Daarom ook enorm goedkoop.  

 

Vandaag maakt men zich zorgen dat er minder onthaalouders zijn. Men leest in de kranten “dat komt 

dat dat is door de enorme regels”. Dat is eerder omdat die mensen de leeftijd hebben om te stoppen: 

die zijn nu 65. Het statuut is verbetert, maar een echt volwaardig statuut is het nog altijd niet.  

 

De mensen die dat vandaag doen zijn moeders die zeggen “ik wil dat doen tot mijn kind naar de 

kleuterschool gaat en dan stop ik ermee”.  
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2. De jaren 2000 privatisering. – HB p 41 - Kleine zelfstandige kinderdagverblijfjes, die 

werken quasi zonder subsidies.  

a. Mogen ouderbijdrage zelf kiezen, geen voorwaarden gesteld voor wat het personeel 

betreft. (In andere vereisen ze bepaalde kwalificaties, zoals een bachelor… Ook 

hoeveel kdn per volwassene…) Die kleine kinderdagverblijven hadden veel minder 

regels dan de grote voorzieningen.  

 

Die mensen leven van de ouderbijdrage.  

Het is een zootje ongeregeld.  

Sommigen: eigen pedagogisch project “samen met ouders iets oprichten” fantastische 

creatieve projecten. Ook een koppel dat een superette heeft en in de buurt van hen 

komt er een Aldi en ze gaan failliet: “Weet ge wat, we kunnen in de hangar wat kindjes 

steken”. Dus het beste, maar ook vooral het slechtste.  

 

b. Bijdrage 600-700 euro per maand voor 1 kind.  

Meestal 10-12 kinderen.  

Nieuwe plaatsen zonder dat ze de overheid geld kosten 

 

c. De jaren 2000 dus privatisering; minder toezicht, minder eisen en kosten veel minder.  

 

Die 2 uitbreidingen stellen ons vandaag voor een groot probleem (kwalificaties etc). Problemen om 

aan de internationale normen te voldoen.  

 

• Economische crisis 

 

• Management  - HB p 43 

• Deregulering 

• Niet meer in die liberale welvaartsstaat waarin het niet gepermitteerd is dat de overheid 

tussenkomt. We vinden hier dat de overheid dit wel zou moeten doen.  

• Responsabilisering   

• Antwoord op die deregulering. Geen betuttelende overheid 

maar wij responsabiliseren en wij hebben vertrouwen dat de 

sector zichzelf wel zal reguleren.  

• Individualisering 

• Terugtrekking van de overheid. “De belangrijkste 

verantwoordelijke van de kinderopvang bent uzelf: wees 

voorzichtig en alert bij het zoeken van een kinderopvang voor 

uw kind” (vandaag zouden ze zoiets nooit zeggen) 

 

• Kwaliteitsdenken  (sturing door zelfsturing) 

 

• Beter Bestuurlijk Beleid 

• Begin jaren 2000 (ging economisch iets beter) voor het eerst regering waar de 

christendemocraten niet aan deelnamen. Gent was de pionier (socialisten en 

liberalen). Politici die het voor het zeggen hebben kozen de ambtenaren: dus op een 

kabinet heb je discussie over tewerkstelling (nepstatuten vandaag) en dat iemand 

parlementaire vraag stelt aan minister. Die administratie zegt aan minister: alle kasten 

zijn leeg, wij weten dat niet. Dat was ten tijde van de christendemocraten.  
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• Beslissingsbevoegdheid moet meer bij de … liggen 

• NWK, daar had minister niets over te zeggen: dat is gedaan.  

 

1. Kinderopvang niet langer noodzakelijk kwaad 

2. Maar ook educatief milieu 

 

3. Sociology of childhood   

a. Wetenschappen beginnen zich te bekommeren om de rechten van het kind 

4. The rich child 

a. In oppositie met dat fragiele kind 

 

4 WETENSCHAP: EEN GENEALOGIE VAN DE WAARHEID 

– HB P 55 - 78 

• Hoe komt het dat bepaalde wetenschappen in bepaalde tijden populair zijn? 

• Hoe kunnen we de huidige populariteit van de neurowetenschappen begrijpen? 

o Waarom we dat genealogisch bekijken (teruggaan in de gesch): omdat de conclusie 

duidelijk is welk soort wetenschap/kennis we belangrijk vinden, populair is -> te maken 

met de sociaaleconomische politieke context (dat betekent niet per se dat bepaalde 

bevindingen meer/minder waar zijn, dat hangt vast aan die context) 

• En wat zegt dat over de pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen? 

 

 

4.1 Neuro is the proliferating prefix – HB p 55 

= het voorvoegsel dat populair is overal. Neuropsychologie, neuropedagogiek, neurosociologie, 

neuromarketing… Neuro overal.  

 

Bij de 0 tot 6-jarigen wordt dit dominant:  

 

• Gevoelige (of kritische) periode voor de ontw van bepaalde delen van de hersenen en dus 

voor bepaalde functies 

o Vb Katten ogen dichtplakken bij geboorte: dan plakkers eraf = kunnen niet zien. Omdat 

dat deel niet ontwikkelt is in de kritische periode 

o Kritische periode in nieuwe taal te leren 

▪ Franstalig: moeilijk de W uitspreken 

▪ Nederlanders: moeilijk de zachte G uitspreken 

o Scanners en zien wat er oplicht 

o Dissectie bij dieren 

o Veel van die gevoelige periodes liggen in de 1ste levensjaren. Dus als wij niet juiste 

stimulering geven, dan gaan die hersendelen niet optimaal ontwikkelen en dan wordt 

die architectuur van de hersenen gehypothekeerd. Of dan gaat dat veel meer 

kosten. 

• Home learning environment   

o De thuisomgeving wordt zo in de wetensch literatuur genoemd. Dat die voor arme 

kinderen minder stimulerend is en dus mogelijks stimulans missen, dat zij daardoor 
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niet tot hun volle talenten kunnen ontwikkelen, het minder goed zullen doen op school, 

minder zullen doorstromen naar HO. Dus wegens kennismaatschappij meer kans om 

eruit te vallen en werkloos te zijn. En zo wordt armoede intergenerationeel 

doorgegeven: intergenerationele transmissie van armoede.   

• Toxic (unrelentless) stress 

• Intergenerationele transmissie van armoede 

o Die voorschoolse voorzieningen kunnen het stimulerende milieu zijn dat het 

thuismilieu niet is.  

 

Wetenschappers zijn wel heel kritisch: we weten nog niet veel over de plasticiteit van het brein. 

Dus we kunnen wel zeggen dat er bij zintuiglijke zaken wel gevoelige periodes zijn. Maar dat er bij 

andere zaken wel gevoelige periodes kunnen zijn, maar of dat kritische periodes kunnen zijn dat weten 

wij nog lang niet. Kunnen dus eig nog geen enkele pedagogische conclusie trekken uit de 

neurowetenschap: zo ver zijn we nog niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A growing body of neuro-science points to the critical  importance of the first five years of a child’s life 

in brain  development. (…). Conversely, if a child misses out on a  stimulating and nurturing environment 

in the early years, it can be difficult to catch up and this can  negatively affect life-time chances 

Sterke nadruk op die pedagogische functie, op een specifieke manier: als een voorbereiding op.  
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The Heckman equation. HB p 57 James Heckman was een nobelprijs winnaar, omdat hij bezig was 

met hoe je bepaalde dingen van de beurs in een econometrisch model kan steken.  

Hebben dit ook in die curve gestoken van wat hij zei: the return on investment.  

Een economische verantwoording 

De return on investment is het hoogst bij de jongste leeftijd: per dollar dat je bij die 0 tot 3 jaar steekt, 

krijg je veel meer terug omdat dat de gevoelige periodes zijn. De som verandert wel. Minstens een 

tiental dollar krijg je terug per dollar dat je investeert. Baseerde zich hiervoor op studies in de jaren 

70.  

 

Bij die job-training zijn wij niet zo rendabel meer, verspillen we meer geld. Een student op de 

universiteit kost nu meer dan een kleuter en dat zou volgens hem omgekeerd moeten zijn.   

 

 

 

Boven die van normale kleuter, en beneden de hersenen van een verwaarloosd kind. Komt uit een 

onderzoek bij Roemeense kdn die extreem zwaar verwaarloosd zijn geweest. Men legt het verband 

tussen hersenontwikkeling en verwaarlozing.  

Teen pregnancy, shorter life, poor parenting, poor mental health, alcohol and drug abuse… 

Het gebruik van de neurowetenschap en dat economische discours gaan hand in hand.  

 

the child’s brain architecture that is wired in the first five years of life 

Architecture: roept iets op dat niet kan verandert worden. De architectuur verander je niet zomaar. 

Het is niet echt architectuur, het is een metafoor voor de werkelijkheid. Die roept een connotatie op 

in het onderbewuste van ons allemaal, nl het kan niet meer veranderen. Niet dat plastische. Wired: 

bedrading.  
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Traditioneel waren er in de jaren 70, 80, 90, 2000 mensen die het opnamen voor de voorschoolse 

voorzieningen. Heel weinig aandacht voor die voorzieningen. De lonen laag, werkomstandigheden 

slechter. Mensen (sociaal bewogen) die het daarvoor opnemen.  

Nu: die organisaties die dat economische en neurowetensch discours overnemen.  

 

 

 

 

 

 

Executive functions. Wij weten dat als zij die EF niet goed ontwikkelen dan zijn zij een vogel voor de 

kat. (Aalst). EF gaat voornamelijk over zelfcontrole.  

Vb als peuters huizeke spelen, dan kunnen zij bordjes rond hun nek krijgen met rol op zodat ze niet uit 

hun rol vallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat niet meer om rechten, maar om economische redenen.  
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4.2 Waarheid – HB p 59 

Waarheid met hoofdletter omdat het om een constructie gaat. Het maakt niet uit hoe waar de 

waarheid is, wel hoe waar wij denken dat iets waar is. Hoe na verloop van tijd wij meer denken dat 

iets meer waar is. 

 

Relatie tot machtsrelaties 

Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit  du savoir [...], - We moeten toch erkennen dat 

machtsrelaties kennis produceren, dat machtsrelaties en kennis beide op mekaar ingrijpen - pouvoir 

et savoir s’impliquent directement l’un sur l’autre; qu’il n’y a pas de  relation de pouvoir sans constitution 

corrélative  d’un champ de savoir, Dat er geen relaties zijn die niet samenhangen met terrein van 

waarheidsconstructies, maar ook omgekeerd: ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même 

temps des  relations de pouvoir. (Foucault, 1975). Er is ook geen veld van kennis dat niet tegelijk ook 

machtsrelaties construeert.  

 

Stelt zich niet de vraag of dat waar is, maar wat zegt dat over de machtsrelaties, hoe op zijn 

beurt construeert dat bepaalde machtsrelaties of draagt dat hierbij aan. Dat vraagt hij zich af.  

 

Wat we als waarheid beschouwen is niet a-historisch: 3 voorbeelden 
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4.2.1 Voorbeeld 1 

19de eeuw: 3 wetenschappen, 3 waarheidsconstructies die belangr zijn 

• Statistiek  

o Vooral wetenschap van staatsbeheer; instrument om te besturen 

o Vb correlatie tussen kindersterfte en het weer: neen geen statistisch verband. En zo 

verder. Wat men wel vindt: de arbeidersmoeders. Kindersterfte is een 

arbeidersmoedersprobleem. De statistiek heeft het aangetoond dat het een probleem 

is van de werkende moeders. (Had men de correlatie tussen lonen en kindersterfte 

berekent had men andere conclusies gemaakt maar ja bn) 

• Eugenetica (De wetenschap van de veredeling van de rassen) 

o Concept gen is niet uitgevonden, weten niet hoe we eraan moeten prutsen 

o Koe van de Lorraine laten dekken door een stier uit West-Vlaanderen om betere 

biefstuk te hebben 

o Ook kijken naar de veredeling van de mens: een gezond ras is goed voor de 

gezondheid van de natiestaat → in de context van dat sociaal Darwinisme. Men dacht 

dat een ziekte in de arbeidersklasse verbonden is met een ziekte in … 

o Na WOII spreekt niemand er meer van, omdat men weet wat de gevolgen ervan zijn: 

mensen uitmoorden die het ras zouden bezoedelen. Dus denken we er niet meer over 

in die termen.  

o “Die arbeidersmoedersproblemen is een bedreiging van ons ras” 

• Profylaxe 

o Pasteuriseren. Pasteur. Koch.  

o De hygiënische wetenschap, de wetenschap van de medische preventie 

o Inentingen, vaccinaties 
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o “En wij weten hoe ge het moet oplossen: ge moet uw spenen afkoken” 

 

Les pauvres mères attendent ce jour comme le Messie De arme moeders wachten op deze dag zoals 

ze wachten op de Messias. Une cérémonie touchante fait voir aux indigents que  l’autorité, secondée 

par les riches, veille sur leurs  enfants avec une sollicitude maternelle, et la cloche sainte annonce au 

pauvre qu’on pense à lui, annonce au  riche qu’il faut donner. (Marbeau, 1845) Een emotionele 

ceremonie toont aan de arme mensen dat de autoriteit waakt over de kdn met een moederlijke 

zorg. En de heilige klokken tonen aan dat er aan hen gedacht wordt en dat de rijken aan hen moeten 

geven. 

Over de crèche.  

 Voedt de andere wetenschappen (?) Alles komt samen in die eugenetica.  

 

Any attempt to “soften” the power of the  oppressor in deference to the weakness of the  oppressed 

almost always manifests itself in the  form of false generosity; indeed, the attempt never goes beyond 

this. In order to have the  continued opportunity to express their “generosity”, the oppressors must 

perpetuate injustice as well.   

Elke poging om de macht van de machtshebber te verzachten, is valse vrijgevigheid. Want om 

te kunnen blijven uzelf als de goede gever te beschouwen, moet die ongelijkheid in stand gehouden 

worden. Dus deze maatschappijen van weldadigheid zijn eerder manieren van dat in stand te houden 

eerder dan dat te bestrijden.  

 

Wat we als wetenschappelijke vooruitgang beschouwen, hangt vast met politiek, sociale economie…  
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Geen recht, maar een gunst 

Dit soort liefdadigheid  

 

4.3 Voorbeeld 2 

Na de 2de WO   

Creatie van de welvaartsstaat: kindersterfte daalt tot op aanvaardbaar niveau. Vrouwen nodig in de 

industrie: na WOII geen kindersterfte meer, maar wel nationaal belang van vrouwen die misschien 

uit die industrie terug weg moeten 

Vanuit de gehechtheidstheorie (Bowlby) 

 

Among the most significant developments of  psychiatry during the past quarter of a century  has been 

the steady growth of evidence that  the quality of the parental care, which a child  receives in his earliest 

years is of vital  importance for his future mental health  (Bowlby, 1953, p. 13). 

Het gebrek aan de kwaliteit van de ouderlijke zorg (bedoelt moederlijke zorg) zal de latere mentale 

gezondheid bepalen.  

 

In Engeland nogal wat tehuizen  

Kdn die uit stad werden weggehaald (vral uit London) om naar het platteland te brengen, omdat men 

bang was dat London gebombardeerd zou worden. Heel wat kdn gescheiden gebleven van hun 

ouders. Kindersterfte op die populatie hoog was ondanks de hygiënische maatregelen: maar het ging 

dus niet goed met die kinderen.  

Bowlby wordt gevraagd dat te onderzoeken en wat stelt hij vast: continu wisselende verzorgsters.  

Kamers met 50 bedden. Mensen werken in shifts. Kdn zien telkens andere volwassenen en kunnen 

geen band aangaan. Kdn vragen om aandacht in begin, om emotionele veiligheid en die vraag wordt 

niet opgepikt. Enkel het verzorgen, maar niet dat affectie aspect. Door die personeelswisseling kunnen 

ze geen emotionele band aangaan met die volwassenen, maar na een tijd dan geven die kinderen 

ook elke poging op om nog een emotionele band aan te gaan. Kdn die op een schrijnende manier 
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huilen, maar niet meer om aandacht te vragen, gwn in zichzelf huilen. En je ziet extreem apathische 

kdn. Kinderen die het opgegeven hebben.  

 

Dat ziet hij. Maar Bowlby begrijpt dat niet als een probleem van slechte organiseren, maar ziet dat 

als een gebrek aan moederlijkheid. Hij schrijft: kdn hebben evenveel nood aan liefde dan dat zij nood 

hebben aan vitaminen. Daar zit waarheid in. Die tijdsgeest waarin hij werkt, het begrip dat over blijft is 

dat enkel de moeder goed voor dat kind kan zorgen, omdat dat anders nooit meer goed komt. Op dat 

moment, jaren 50 wordt dat zo opgevat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de 2de WO 

• Bowlby: YT: Emotional deprivation in infancy 

• Harlow: https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4 Onderzoek met aapjes en ijzeren 

moeder en zachte moeder (meer dan nursing) → experimenten met dieren om iets over 

mensen te leren, ervan uitgaande dat wat bij dieren gebeurt ook bij mensen gebeurt. Wat 

Bowlby vond zegt Harlow dat is de natural way. Wouldn’t you say dat als een kind schrikt en 

naar zijn moeder loopt, dat dat geen uitdrukking is van liefde. Idea over opvoeding als 

natuurlijk en biologisch voorgesteld: there is no alternative. 

• Ainsworth: https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU Kwaliteit van moeder en kind 

relatie te meten: the strange situation. Je ziet een voorbeeld van secure attachment.  

 

Het gaat niet over hoe waar en hoe onwaar is het. Wel zo dat we problemen zien in de ontwikkeling, 

en bij wie moeten we dat doen: bij de moeders. Kinderopvang verdacht vanuit zo’n perspectief en 

dat komt goed uit in een tijd waarin de vrouw terug moet naar de Kerk, Keuken en Kind.  

• Vrouwen terug naar de K3?   

• Kritiek op monotropie 

o Alsof die moeder alleen dat zou moeten doen, alsof dat niet anders kan worden 

aangepakt. Kritiek op die gendered theorie.  

• En bredere kritiek op normerende ontwikkelingspsychologie 

o Misschien kdn die niet kijken omdat hun moeder weggaat, niet omwille van hun slechte 

hechting, maar gwn omdat ze het gewend zijn dat hun moeder gaat werken en dat die 

zal terugkomen.  

 

L’exercice permet une perpétuelle caractérisation  de l’individu soit par rapport à ce terme, soit par  

rapport aux autres individus, soit par rapport à un  type de parcours. La pénalité perpétuelle qui  traverse 

http://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4
http://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
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tous les points, et contrôle tous les  instants des institutions disciplinaires compare, différencie, 

hiérarchise, homogénéise, exclut. En  un mot elle normalize  

 

La penalitée perpetuelle: de eeuwige straf die overal doorgaat en alle disciplinerende instituties 

controleert. Altijd kind blijven vergelijken, die normeringen van “dit is normaal” en “dat niet” die 

hiërarchieën construeert, uitsluit, die normaliseert.  

 

Koude Oorlog : Wereld bestaat uit 2 delen: Westers (kapitalistisch) en deel voorbij het ijzeren gordijn 

dat “gekozen” heeft voor communistisch systeem. Heel de wereld werd gezien als 2 delen.  

In concurrentie: ook in de ruimte. Wie kan de ruimte veroveren. De Russen waren de 1ste die de 

satelliet rond de aarde stuurde (Sputnik). Russen hadden hondje naar ruimte kunnen sturen en 

terugbrengen (in werkelijkheid was Laika verbrand, maar vervingen het hondje met een ander). 

Sputnik shock De overwinning van de Russen HB p 65 

De idee: niet alleen de fysieke gezondheid maar ook de intellectuele gezondheid. Overwinning van de 

Russen als een falen van het Amerikaans onderwijssysteem. Ook een tandje bijsteken. De Sputnik 

Shock leidde tot vrijmaken van miljarden dollars voor het onderwijs. Ook de civil rights movement; 

Malcolm X, Marthin Luther King. Een injectie van geld in onderwijs met een soort nationaal belang 

en tegelijkertijd een bottom up van civil rights die elkaar vinden. Dat leidde tot 

Compensatieprogramma’s (Head Start): Betere scholen, universiteiten die zich richtten op what 

works voor die kinderen. Spectaculaire resultaten voor die kinderen. Maar de souflet valt in duigen 

als ge de oven te vroeg open doet. Na paar jaar na einde programma vielen alle effecten weg.  

 

Herniewde aandacht voor “falende” ouders 

• Vroeger 

• Home learning environment 

• De reactie was: we zijn te laat begonnen. Het is niet op de lagere school, maar op de 

voorschool. En we moeten de ouders meer betrekken 

 

Nationale aandacht voor voorschoolse opvang voor de kansengroepen. Ontwikkelingspsychologie zegt 

dat ook: Gesell.  

“It is as if the nervous system of the child is completed  by the mother. It is her role to think ahead for 

the child”. (Gesell, 1950) HB p 66 

“Die moeder doet in die kansengroepen haar job niet goed en daar moeten we in compenseren.” “to 

solve the “negro” problem” zei men toen. Niet het model waar de kleuterleider zegt aan moeder: wat 

zou jij graag willen? Wél “ik zal u eens zeggen wat jij moet doen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Voorbeeld 3 
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• Globalisering (economie en ecologie) 

o Als Arabische landen de oliekraan dichtdraaien dan hebben wij problemen 

o Als in Chernobyl een kerncentrale ontploft, krijgen wij een brief dat we niet in de 

zandbak mogen spelen.  

o Natiestaten hebben daar heel weinig invloed op 

• Crisis 

• “De nieuwe sociale kwestie”   

o Oude: arbeiders die geen sociale verzekering hebben 

o Nieuwe: werkloosheid, maar hier heeft de staat geen vat op. Dit komt net door 

globalisering 

 

Rosanvallon: drievoudige crisis 

• Financieel 

o Staat moet veel meer geld uitgeven, onder meer aan werkloosheidsuitkeringen. Op 

het moment dat ze veel minder inkomsten heeft. Dus meer uitgeeft dan dat ze inkomt.  

• Bureaucratisch 

o Overheid gezien als inefficiënt. Het lukt haar niet om die problemen op te lossen. Ze 

beschermt ons niet. Het lukt niet goed land te besturen. 

• Filosofisch 

o En misschien hoeft het ook niet. Als de staat dat niet doet, dan kunnen we beter zo 

weinig mogelijk staat hebben. “There is no society” (?) Laat het maar over aan de 

privé, die weten wel hoe ge zoiets moet beheren.  
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Links – Rechts – Socialisme – kapitalisme   

 

De derde weg: There is no alternative. De oude tegenstelling links-rechts is voorbijgestreeft. 

Communisme-kapitalisme ook. Er is maar 1 model en dat is de vrije markt economie, er is geen 

andere manier.   

 

De actieve welvaartsstaat 

Vroeger: noodzakelijke compensaties. Kapitalisme compenseren: door wie eruit valt niet in armoede 

laten vallen. Dat was het sociale pact. Met dit systeem is het: nu als een te vermijden kost. Tijdelijk 

als een noodzakelijk kwaad. Mensen die daar gebruik van maken zsm terug rendabel maken, terug in 

de arbeidsmarkt steken. Geen rechten zonder plichten.   

1. Alles in consensus – HB p 68 

1. There is no alternative 

2. Alles is economisch – HB p 69 

3. De leek kan niet zien – HB p 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1 Alles in consensus – HB p 68 

TINA There is no alternative  

Politiek links: gelijkheid: herverdeling 

Rechts: er zijn undeserving poor en dat is economisch niet goed, want mensen gaan niet meer werken. 

Geef mensen die hard werken er rijk voor worden en herverdeel niet.  

Wat is fair?  

 

Derde weg zegt: let’s not do that. Geen beleid voor armoedebestrijding want er zal altijd discussie 

zijn tussen links en rechts over de manier.  

De wereldbank 

 

Armoede wordt kinderarmoede 

The idea of giving people equal opportunity early in life, whatever their socioeconomic background, 

is  embraced across the political spectrum – as a matter of fairness for the left and as a matter of 

personal effort for the right. […] We moeten niet herverdelen, maar gelijke kansen bieden bij het begin 

van het leven. Dat zullen linksen fair vinden en rechtsen zullen het dan oké vinden dat eigen 

inspanningen gerespecteerd worden. Thus, shifting the debate from inequality of income or earnings to  

inequality of opportunity, and to the policies needed to tackle that inequality, might facilitate a political 

and policy consensus. De verschuiving van beleidsmatige aandacht van uitkomsten naar gelijke 
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kansen, daarover zullen politici het eens zijn. When the focus of the debate is on inequality of income 

or any other  outcome, the views about how much to redistribute – if any at all – and through which 

mechanisms  would vary from left to right across the political spectrum. However, when the focus shifts 

to the  equalization of opportunity, political consensus about the need to reduce inequity is easier to 

achieve,  and the direction this principle gives to policy is clearer (Paes de Barros, Ferreira, Molinas 

Vega, & Saavedra Chanduvi, 2009, p. xvii; 27). 

 

Hoe in zo’n klimaat hier een andere politiek-economische constellatie context ontstaat waarin hier 

investeren in gelijke kansen belangrijker wordt dan investeren in gelijke uitkomsten.  

 

 

 

 

 

 

 

It is family background, parental education, good  parenting and the 

opportunities for learning and  development in those crucial years that together  

matter more to children than money, in determining whether their potential is 

realised in  adult life (Field, 2010). 

 

De opvoeding is belangrijker dan geld. Dus het gaat nog een stap verder. 

En als we daarin investeren is het armoedeprobleem opgelost. Dacht men.  

 

 

4.3.1.2 Alles is economisch – HB p 69 

 

• Socialprofit sector 

• Privatisering (o.m. Kinderopvang)   

• “Commodification” 

• Kosten/baten  ROI 

o We spreken over een voorziening in termen van kosten en baten en proberen dat in 

cijfers om te zetten hoe we ROI (return on investment) hebben.  

o De waarden van die voorschoolse voorzieningen en van die kdn niet in die 

voorzieningen ligt. Een kind is niet belangrijk omdat het een kind is, maar om wat 

het later zal worden.  

• Heckman equation 

 

Paradox. Men heeft gevoel dat men sociale bekommernissen de moeite niet vindt en economische 

wel, waardoor voorzieningen hun termen gaan vertalen naar dat economische. Effect is dat ze 

bijdragen aan dat economische net nog belangrijker is dan waarden als gelijkheid. We dreigen door 

mee te gaan in dat verhaal, dat verhaal te versterken dat alleen het economische de moeite waard is 

en dat sociale niet.  
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ROI: Return on Investment 

Fadeout is a myth: wegebben van resultaten is een mythe: ze zullen blijven 

 

4.3.1.3 De leek kan niet zien – HB p 70 

Na de ontploffing van Chernobyl. De weerman die kwam vertellen: “er is geen vuiltje aan de lucht” op 

hetzelfde moment dat we brief krijgen dat kdn niét in de zandbak mogen spelen omdat het zand de 

radioactiviteit heeft opgenomen. Waarbij dus experten elkaar tegenspreken: gevaar – geen gevaar. 

 

Effect is dat we nog méér afhankelijk worden van experten. Nog méér opzoeken, nog meer 

expertise opzoeken.  

 

Antropologische schok (Beck, 1987) ^ 

 

Over de opkomst van de neurowetenschappen:  

We, the laypersons cannot see. We need the designation of those who have the authority to see, 

including the imagers. […] To render visible, that is to say, requires conditions of possibility within a 

larger,  networked, distributed, assembled field of intensities and powers – connecting up such diverse 

sites as the clinic, the lab, the pharmaceutical company, popular literature, and the mass media. […] 

The image, Het beeld zelf van die oplichtende hersenen, lijkt heel duidelijk,  despite suggestions to the 

contrary, and despite all the arguments black-boxed within it, does not speak for itself – it has to be 

spoken for. (Rose & Abi-Rached,  2013, pp. 55-56) Wij zijn afhankelijk van de expert die zegt: dat is 

de betekenis van dat blauwe lijntje en dat betekent dat in uw leven, daar kunnen wij niet meer over 

oordelen.   
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4.4 Technologie = vooruitgang? – HB p 72 

The foundations of brain architecture are established early in life through a continuous  series of 

dynamic interactions in which environmental conditions and personal  experiences have a significant 

impact on how genetic predispositions are expressed (National Scientific Council on the Developing 

Child, 2007). massive savings in public expenditure for the smallest of investments in better outcomes, 

and  by avoiding expensive provision when things go  wrong (Allen, 2011) 

Wij weten het niet, maar experten zeggen ons dat je die synapsvorming krijgt (wij kunnen dat niet 

interpreteren maar zij leggen dat uit) en dat is de architectuurvorming. En als we daar niet de juiste 

home learning environment hebt dan zal die architectuur niet de juiste zijn. Vandaar moet je gaan 

investeren.  
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The contribution of neuroscience to innovation in  social policy could be formidable. Basic and  clinical 

research over the past two decades have created a highly promising yet underdeveloped  interface 

between these two worlds [neuroscience and social policy] that would benefit considerably  from a more 

permeable boundary (Shonkoff &  Leavitt, 2010, p. 691).  

 

De impact van de neurowetenschappen is dé wetenschap waarop alle beleid geënt zou moeten zijn. 

De neurowetenschappen meer politieke invloed krijgen.  

 

 

^Een zevenjarig project met the frame works institute – HB p 73 (hoe gaan we een probleem 

voorstellen zodat mensen het kopen, marketingtechnieken: panels samenstellen en zien hoe die 

reageren. Hier panels van beleidsmensen en mensen die invloed hebben op beleid en zoeken dus 

metaforen en kijken hoe dat werkt; wat begrijpen mensen, welk soort beslissingen zijn mensen geneigd 

als we die metaforen op hen loslaten.) 

Resultaten = Brain architecture, Wired/circuitry, toxic stress (in kansarme gezinnen) en serve and 

return (ouder kind interactie zodat kdn optimale hersenontwikkeling krijgen) 
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Vanuit dat center ook stuk waarin hij analyseert hoe je wetenschappelijke nota’s moet maken 

zodanig dat ze door politici opgepikt worden. Gemiddelde lengte: 2,91 pagina’s en vertel nooit over 

zaken waarover geen consensus is binnen de wetenschappelijke wereld en laat alle nuancering weg 

(want er is nergens consensus over in de wetenschappelijke wereld).  

Op dat artikel kwam véél kritiek.  
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4.5 Fake neuro 

 

 

Rechtsboven: fMRI van dode zalm van de visboer.  

Ze tonen dode zalm prentjes aan hem en kijken of er andere delen oplichten.  

Hilarisch experiment alsof het heel ernstig is.  

En ze vinden een verband!!! Wat ze willen doen met die studie is zeggen: “we vinden altijd wel iets 

als ge voldoende beelden maakt van die hersenen, zelfs als die zalm dood is”  

Dus hoe je statistisch moet omgaan met dat soort problemen 

 

4.6 Waarom dan? – HB p 75 

Experiment met Londonse taxichauffeurs: loodzwaar examen om taxichauffeur te zijn daar. Alles 

vanbuiten kennen. Hersenonderzoek op die mensen gedaan: gezien dat bepaalde delen van hun 

hersenen aangroeien terwijl zij daarvoor studeren → die kritische periodes moet men dus met een 

korreltje zout nemen.  

 

Waarom is het dan waar?  

 

• Materialisering = meer waar 

o Door illustrering van hersenscans 

• Afbeeldingen maken verhaal geloofwaardig   

• Gefrustreerde activisten 

o Mensen die pleitten voor betere kinderopvang  

o Worden niet ernstig genomen, en ontdekken dat ze in die populaire 

neurowetenschappen wél gehoord worden  

• Maar: gebruik van ROI als argument versterkt economische denken 
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o Ook idee versterken dat alleen maar ROI belangrijk is.  

o Als we daarop verder gaan, op datgene dat alleen maar winst investeert. Wat gaan we 

doen dan met kdn met een beperking die nooit gaan renderen? Wat gaan we dan doen 

met rusthuizen?  

o Is dit wel de juiste redenering?  

• Past in “derde weg” 

o Van dat streven naar consensus ipv politieke dissensus 

 

 

Helft artikels waar, en helft fake. Onderzocht wie denkt wat waar is. Sommige geïllustreerd met 

hersenscans dat niets te maken hebben met het onderzoek, andere niet geïllustreerd. Toch met fake 

illustraties geloven we het meer.  

 

 

4.7 Impact? 

• Beeld van kind als investering 

• Beeld van ouders als verantwoordelijk voor succes van de investering 

• Blame the victim 

 

When leading politicians on both sides of the Atlantic can argue that bad parenting harms more children 

than poverty, then it becomes evident that parental determinism has become the mirror image of 

economic determinism (Furedi, 2014). 

 

A growing proportion of the U.S. workforce will have been raised in disadvantaged environments  that 

are associated with relatively high proportions of individuals with diminished  cognitive and social skills. 

A cross-disciplinary examination of research in economics, developmental psychology, and 

neurobiology  reveals a striking convergence on a set of common  principles that account for the potent 

effects of  early environment on the capacity for human skill  development (Knudsen, Heckman, 

Cameron, &  Shonkoff, 2006, p. 10155). 
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4.8 Besluit 

Wat we als waar beschouwen 

• Is niet a-historisch 

• Is niet a-politiek 

 

Wat is de betekenis van opvoeden?   

Doing things right 

Doing the right things 

 

5 KWALITEIT EN KWALITEITSTOEZICHT:  GENEALOGIE 

– HB P 48 – P 106 

• Kwaliteit dat willen we toch allemaal? 

• Maar wat is dat, kwaliteit? 

• Hoe is de notie van wat “kwaliteit” is, tot ons gekomen? 

• Kwaliteit als historisch en cultureel construct 

• Preschool in 3 cultures 

 

Kinderdagverblijf: kdn verplicht hun eten te eten en als ze overgaven moesten ze dat ook opeten 

Dan krijg je een roep van de bevolking (terecht) dat de overheid strikter moet zijn. En dan wordt K&G 

beschimpt dat ze te relaxed zijn. En dan gaat dat weer liggen en krijg je weer artikels van “K&G is te 

streng, er zijn te veel regels!” En zo fluctueert dat.  

 

We willen allemaal kwaliteit maar wie mag bepalen wat dat is, kwaliteit.  

Crosscultureel en historisch merk je dat wat wij kwaliteit noemen, een constructie is. Je kan niet van 

buitenaf zeggen/weten wat kwaliteit is.  

 

5.1 Kwaliteit als culturele constructie – HB p 84 

Joseph Tobin: Preschool in 3 cultures was zijn doctoraat. En niemand 

wou dat toen publiceren (nu is het meest gelezen).  

 

Vierjarige kdn 

In China, Japan en the US. Hij filmt een typical day in vb een Japanse 

voorziening. En dan gaat hij Japan rond en vraagt hij aan mensen die 

ook in zo’n voorzieningen werken wat zij daarvan vinden. En zo 

construeert hij een beeld van wat mensen in Japan van kwaliteit 

vinden. En dan toont hij aan Japanse mensen een Amerikaans filmpje 

en vraagt ook wat zij daarvan vinden. En zo worden mensen bewust 

van hun impliciet curriculum. Mensen vinden sommige dingen zo 

evident dat ze het niet meer zien.  

 

Vb Oostenrijkse mensen in België kwamen naar kinderdagverblijf. 

Enkel geshockeerd dat die kdn hun schoenen niet uitdeden en vonden dat zo vuil, zo marginaal en 

zagen daarom andere zaken zelfs niet meer.  
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Video: a Day at Komatsudani (stad in Japan) 

Van infancy tot 4 jaar oud.  

Encourage mixed age play (omdat velen geen siblings hebben) om zo empathie te stimuleren.  

Veel scholen zijn verbonden met tempels, zoals Amerikaanse scholen verbonden zijn met kerken.  

 

Ochtendgymnastiek in cirkel  

Buigen voor leerkracht: “leerkracht goedemorgen” 

 

In Japan 28 kdn per leerkracht. In Amerika vonden ze dat te veel: zij hebben 12 kdn per leerkracht. 

Japanse mensen vonden 12 kdn net te weinig: hoe kunnen ze dan leren omgaan in groep?  

 

Relatief weinig academische instructie. Meeste kdn kunnen lezen tegen 6 jaar, maar er is weinig les 

om te leren lezen (omdat ze dit leren van hun ouders).  

 

Kindje waarvan ze zich afvragen of hij niet hoogbegaafd was, omdat hij zich zo snel verveelde. Wanneer 

ze dit vroegen aan leerkracht, wisten ze niet wat men bedoelde. Na uitleg reageerde men “Neen, hij is 

average. Als hij slimmer was, dan zou hij wel weten hoe hij zich moest gedragen en niet zulke dingen 

zeggen”.  Reluctant to speak about differences in children.  

 

Bidden voor het eten.  

Afwisselen tussen formele en informele contexten.  

 

Wnnr ze klikken over iemands wangedrag: “Waarom vertel je mij dat? Doe JIJ er iets aan” en leerkracht 

veegt de vloer verder.  

Interveniëren niet bij vechten: vinden het goed dat er gevochten wordt. Het is enkel zo dat ze leren om 

te gaan met ruzies en empathie leren.  

Vonden dat Amerikanen een té volwassen aanpak gebruiken in de omgang bij kdn.  

 

Origami is belangrijk voor motorische ontwikkeling en voor de ontwikkeling van doorzet.  

 

Oudere kdn houden geen dutje.  

 

Wij zouden het moeilijk vinden dat volwassenen niet reageren op hoe kindje Hiroki zich gedraagt. Terwijl 

zij dat normaal vinden. Wij zetten sterk in op de interactie tussen volwassen en kdn. Zij vinden het net 

belangrijk om te kunnen leren met elkaar omgaan 

 

Hangt vast met lage geboortecijfer. Wat is goed opvoeden als er geen broers of zussen zijn?  

Het 4-2-1 syndroom noemt men dat: 1 kind, 2 ouders en 4 grootouders. Waar zijn plekken dat het kind 

aan dat toezicht kan ontsnappen? Ze bouwen plekken op de speelplaats waar je ontsnapt aan de blik 

van volwassenen.  

 

Tobin is een antropoloog, zijn bedoeling is niet om te zeggen “kijk eens hoe raar die Japanners zijn.” 

De bedoeling is om Amerikanen een spiegel voor te houden: kijk, wat wij evident vinden is misschien 

niet zo evident! 

 

Hangt nauw samen met waarom wij naar die geschiedenis kijken.  
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5.2 Kwaliteit: 1919-1970 – HB p 85 

Onrust over kwaliteit is van alle tijden 

 

Par contre, je dois à la vérité de le reconnaître:  j’ai visité quelques établissements où l’on 

sacrifie encore à l’esprit de routine, où l’hygiène est déplorablementsommaire, où le  

médecin n’a qu’un rôle effacé et secondaire, où,  en un mot, le progrès de l’oeuvre  

moderne n’a  pas assez pénétré (Plasky, 1910) Plasky was die arbeidsinspectrice.  

 

“Moet toch wel herkennen, ik heb voorzieningen gezien waarin men altijd toegeeft aan de routine en 

waar men door toe te geven eraan de hygiëne verschrikkelijk is, waar de dokter eigenlijk geen taak 

heeft (waar je amper een dokter ziet) en dat de vooruitgang van de werken (van liefdadigheid) amper 

is doorgedrongen.” 

 

Enorme kijk op de hygiëne (profylactische maatregelen)  

 

Maar 

• Gesubsidieerde vrijheid 

o Recht op subsidies, maar een enorme vrijheid 

• Bewaaksters geviseerd en 

o Die burgerij daar gaat de staat zich niet mee moeien (wel met de arbeiders). Wel met 

die private bewaaksters want die komen uit diezelfde beluikjes. Men gaat die viseren 

en zoveel mog beperken: toelatingen nodig, moeten naar de raadplegingen komen, 

onder toezicht… Al wie zich daar niet aan houdt wordt vervolgd.  

“Daardoor heeft het NWK het recht die  internaten te inspecteren en het maakt van het  recht gebruik; 

natuurlijk is er geen sprake van,  dit recht te doen gelden ten overstaan van  inrichtingen die den ouders 

alle gewenschte waarborgen bieden” (Verslag van  de Hoge Raad van  20 februari 1939,  geciteerd in 

Velge, 1940). 

 

Voorzieningen door de burgerij is wss uit liefdadigheid = geen inspectie, maar niet door de arbeiders, 

dan doen ze dat wss voor het geld = inspectie.  

Grootste deel van de voorzieningen was door burgerij, geen inspectie. Wel zorgen over kwaliteit, maar 

geen inspectie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is wat men kwaliteit noemt^ 

 

Kwaliteit = hygiëne = afsluiting binnen-buiten  
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“Behalve de ontvangst- en kleedkamers en de dokterskamer, mag het publiek geen toegang krijgen 

tot de lokalen […] alle kinderen moeten elke ochtend gescreend worden op mogelijke infectie en de 

temperatuur dient gemeten te worden. Dan wordt het gebaad en krijgt het kind de kledij van de  

kribbe” (Hommelen, 1961).  

Nog in de jaren 60 ! Twas tot in de jaren 70 

 

“Om de gemakzucht van het personeel eensdeels, en andersdeels het ongeduld der moeders te 

bevredigen, krijgen de kinderen van 15 of 16 uur af  reeds hun eigen kleederen aan en zoo verblijven 

ze  in de zalen.” 

Slechte praktijk: men gaat te slordig om met het reglement.  

HB p 87 

 

Kwaliteit = hygiëne = isolatie 

“De kinderen moeten in kleine groepen  ingedeeld worden, die elk een eenheid vormen met lokalen 

die zo ingericht zijn dat ze zo nodig  afgezonderd kunnen worden. Zulke schikking heeft niet enkel een 

gunstige invloed op het stuk van de gezondheid, omdat een besmetting in voorkomend geval 

begrensd kan worden,  maar ook inzake opvoeding” (Hommelen, 1961).  

Kdn mogen geen contact hebben met elkaar, zouden elkaar besmetten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit vonden ^ ze kwaliteit 

Alles is gericht op de preventie van epidemieën.  

 

5.3 Kwaliteit: 1970 – 1990 – HB p 89 

Kinderopvang blijft verdacht:  

Is kinderopvang slecht? 

 

Maar: socio-constructivisten: 

Wat is goede kinderopvang?  

Die vraag die in het dominante verhaal niet kan gesteld worden  

 

(Buiten dit verhaal zei hij dit:) Pediaters die de macht wouden behouden vs. de pedagogen die 

binnenkwamen: gevecht om “wie heeft het voor het zeggen” 
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Kwaliteit als voorwaarde voor ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreven vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief revolutionaire dingen. Niet toevallig dat het 

allemaal vrouwen zijn die dit schreven. 

Waren pioniers.  

 

• Subsidiëring van werkingskosten 

• Toename van subsidies 

o Crèche die ouders van middenklasse had ging failliet. Dat veranderd: 

middenklassevrouwen kregen toegang.  

• Toename gezag van de overheid  (ten koste van NWK) 

o Wij willen niet meer zomaar een blanco cheque tekenen, maar meer te zeggen 

hebben.  

• Maar behoud gesubsidieerde vrijheid  ivm opname 

o Hoe je intern zaken organiseert: daar moeit overheid zich meer mee. Maar wel meer 

keuze wie je binnenneemt. 

• Toename kwaliteitscriteria 

o Gedicteerd door de pediaters dus 

• Vooral hygiënische 
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Verdachte onthaalouders 

Enkel via kribbes 

Eerste “onafhankelijke” dienst (Brugge)  

 

[…] het risico van een zekere mededinging  tussen twee moederlijke figuren, namelijk de echte 

moeder en de ‘mammie’ van overdag. Het  is echter in de kribbe dat dit risico het laagste  is omdat 

elke kinderverzorgster voor meerdere  kinderen instaat en omdat het personeel geschoold is en onder 

nauwe en bevoegde leiding werkt (NWK, 1973b). 

 

Het feit dat zo’n onthaalmoeder lijkt op een moeder en lijkt op een gezin, vindt men niet goed. 

Terwijl men dat in de jaren 80 net wel goed begint te vinden.  

 

Het blijft een medische zaak.  

 

Subsidiëring = kwaliteitscriteria 

 

Commissies van 

• Pediaters 

• Psychologen 

o Eerste psychologen die met het beleid te maken hebben 

• Architecten 

• “Ervaringsdeskundigen” 

o Verpleegsters van kinderdagverblijven, leidinggevenden.  

Om hen te adviseren.                                                                                 
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Dit is nog altijd een model^ 

 

Indeling in leeftijds-  groepen als voorbeeld  - HB P 91 

Zoals vb liggen, kruipen en lopen.  

De architecten hebben getuigen in de rapporten. Tekenen plannen van kinderdagverblijven met 3 

aparte ingangen om de leeftijden apart te houden (wss vergetend dat in gezinnen broers en zussen 

wss niet dezelfde leeftijd hebben) 

 

Ondertussen  in Gent 

 

Het kinderdagverblijf van Paul Rieland (?) (was een pedagoog).  

Las de boeken van die pionier(svrouwen).  
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“In zeer strikt bepaalde voorwaarden experimenten in die zin kunnen gevoerd worden […] Dit zou 

slechts mogelijk zijn in inrichtingen die over medewerkers van hoge wetenschappelijke standing 

beschikken” (NWK, 1973b). 

 

Wat met de peutertuinen?  HB p 94 Wel pedagogische invulling, maar niet zozeer dat hygiënische. 

(de verpleegsters hadden wel medische opleiding, de kleuterleidsters waren dus “pedagogen”) 

• Geen pedagogische rol 

• Subsidie = verbod op “verschoolsing” 

NWK kwam wel in die peutertuinen en zag wel wat men daar deed, maar had daar niets op te zeggen. 

Dan “we gaan dat subsidiëren op voorwaarde dat jullie de peutertuinen aanpassen aan de 

kinderdagverblijven” 

 

Alles onder de 3 jaar was geen “opvoeding”, was “pre-pedagogisch”. Maakte dat werk van 

kleuterleidsters echt belachelijk: “we gaan toch geen rondedansjes doen met 3 jarigen”. Verbod op 

opvoedende activiteiten. De scholen waren geneigd om daarin mee te gaan (tijd van babyboomers 

en konden geld beter gebruiken dan dat in die peuterklasjes te steken). 

 

Pedagogische kwaliteit doorgaans lamentabel 

Zie vbn pag 95-96 

Ontstaan van eerste vormingsinitiativen 

• VGC 

• VCOK 

o Tot op vandaag grootste organisatie voor bijscholingen in Vlaanderen 

• VBJK 

• OMEP 

o Nu wel afdelingen heeft in alle landen van de wereld. Vanaf deze periode ook actief 

was om te zeggen dat het meer mag zijn dan enkel puur focussen op die hygiëne. Men 

wilt afstappen van het idee van het noodzakelijk kwaad.  

 

5.4 Kwaliteit: 1990-2000 – HB p. 97 

2 trends 

 

Longitudinale studies → aandacht voor  pedagogische kwaliteit 

 

Managementdiscours   

Neoliberalisme 

• Privatisering 

• Deregulering 

• Responsabilisering 

 

En dus “meting” Dingen die meetbaar zijn, maar die mensen ook zelf kunnen doen.  

Overheid vraagt om onderzoek dat ze kunnen gebruiken voor hun beleid.  
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De 3 programma’s tonen eig dat wat wij vandaag pedagogische kwaliteit zouden noemen ertoe doet. 

Als je echt investeert in goed personeel, fijne omgevingen, goed speelgoed… dat je dan de effecten 

op de ontwikkeling van kdn langdurig kan zien.  

 

HIVA-studie 

Redenen gebruik opvang N = 1029 

Men maakt gebruik van kinderopvang 63,8 % 

• om te blijven werken 61,3 

• om af en toe vrije tijd te hebben 8,6 

• om tijd te hebben voor huishoudelijk werk 8,1 

• om studies te kunnen voortzetten 1,1 

• om andere redenen 3,1 

Men maakt geen gebruik van kinderopvang 36,2 % 

Het is niet pedagogisch, het gaat om tewerkstelling van moeders. “zoals verwacht” over vaders 

spreekt men niet. Ouders die werkloos zijn vinden geen plek in de kinderopvang.  

Enorme sociale selectiviteit (nu nog steeds: mensen uit hoogste inkomensgroep maken 2x meer 

gebruik van de kinderopvang) 

 

Men schrijft niet echt een opvoedende waarde toe aan die initiatieven.  

 



 

PAGINA 

57/189 

 

 

“Zoals verwacht maken moeders voornamelijk  gebruik van kinderopvang om hun beroep te kunnen 

blijven uitoefenen, doch ook om af en toe eens vrije tijd te hebben of om tijd te hebben voor  

huishoudelijk werk. […]  

 

12 ouders doen soms een beroep op opvang  omwille van het kind zelf (ontwikkeling tot  zelfstandigheid, 

contact met andere kinderen, …). In  deze laatste gevallen maken ouders een positieve  keuze voor 

kinderopvang en geen afgeleide keuze i.f.v. het werk of vrijetijdsbesteding.” (p 30) 

 

We gaan er vanuit dat dit keuzeproces […] in twee  stappen verloopt. Ouders hebben meestal een  

voorkeur voor een bepaalde opvangvorm en op basis van die voorkeur – en van allerlei andere  

overwegingen – gaat men vervolgens op zoek naar  een bepaalde opvangplaats. Ouders gaan in eerste  

instantie de opvangvormen in een ‘vergelijkend warenonderzoek’ tegen elkaar afwegen en een  ‘beste 

keuze’ bepalen.” 

Dus eerst vb “liever onthaalmoeder en dan kijken naar welke onthaalouders er zijn en dan kiezen”. 

Vergelijkend warenonderzoek: tegen elkaar zetten en beste keuze maken.  

 

Voorkeur N = 1029 

Een duidelijke voorkeur voor 1 opvangvorm 

 

• voor opvanggezin 22,0 

• voor kinderdagverblijf 8,1 

• voor grootouders 6,8 

Voorkeur voor 2 opvangvormen 

 

• formele opvangvormen (kdv of opv.gez.) 14,5 

• familiale opvangvormen (grootouders of opv.gez.) 16,9 

Geen duidelijke voorkeur 

 

• om het even (alle drie alleen maar voordelen) 16,8 

• om het even (alle drie voor- en nadelen) 10,0 

Andere 5,0 

Je gaat gaan waar er plaats is en het relatief oké is. Je begint te zoeken wanneer het echt nodig 

is.  
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Die taal die we gebruiken verhindert ons structurele vormen van ongelijkheid nog te zién.  

In de armere buurten in Vlaanderen vind je gewoonweg minder kinderopvang dan in de rijkere 

buurten.  

 

HB p 100:   

Kinderdagverblijf Opvanggezin  

Algem. 

n = 240 

Gesubs 

n = 168 

Partic 

n = 64 

Algem. 

n = 320 

Gesubs. 

n = 240 

Partic. 

n = 70 

Zeer T. 57,0 56,5 63,5 61,8 58,2 54,9 

Tevr. 38,0 38,4 29,4 31,4 37,3 39,4 

Nogal T. 5,0 5,1 6,7 6,5 4,5 5,6 

OnT 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 

Zeer On 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(POI: particulier opvangsinitiatief. Da zijn kleine zelfstandigen die zich niets aantrekken van de 

beleidsregels (zie verhaal van die superette die failliet ging) ) 

 

Wat leren we hieruit? 

Iedereen is over alles tevreden.  

 

“De algemene tevredenheid  wijst er dan ook op dat iedereen wel ergens zijn gading  vindt.(denken 

itv keuze) De diverse opvangvormen zijn blijkbaar aan elkaar gewaagd op het vlak van de  kwaliteit, 

maar dit verhindert niet dat iedere vorm zijn sterke  en zwakke kanten heeft” 

 

Men linkt tevredenheid aan kwaliteit. Is dat dan goed als ze tevreden zijn? En men vraagt niet wat 

gezinnen zelf belangrijk vinden. En zijn ze tevreden over wat ze kunnen zien? Ze weten toch niet dat 

die kdn heel de tijd gwn maar rondlopen en er af en toe een legobak leeggekapt wordt.  

 

Dat is toch heel raar dat ze zeggen dat ze zeggen dat ze tevreden zijn, terwijl ze niet eens weten 

waar het om gaat? 

 

Arbeidssocioloog …: “vragenlijsten zijn slechte manieren om te weten of mensen tevreden zijn. Mensen 

gaan altijd zeggen dat ze tevreden zijn.” Je kan niet ontevreden zijn over je kinderdagverblijf als er 

amper keuze is. Want wat betekent dat? Dat ge elke dag uw kind brengt naar een slechte plek brengt. 

Dan kunt ge uzelf niet in de spiegel bekijken, omdat ge een slechte moeder zou zijn. Dus ge denkt dat 

het goed is en ge zult zeker zeggen dat het een goede plek is, omdat ge niet wilt dat de enquêteur u 

een slechte moeder vindt.  Hun antwoord zegt niet iets over de dienst waarover je hen vraagt. Eig 

vraag je dan: “heb ik het wel goed gedaan in het leven?” 
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Vb “ben je tevreden over het aantal tv dat ze uw kind laten zien?” ja! “Hoeveel tv kijkt uw kleine eig?” 

weten ze niet.  

Vb “Bent u tevreden met het eten dat ze hem geven?” Ja! “Wat at uw kleine gisteren?” Weten ze niet 

 

NUL verband tussen kwaliteit en de tevredenheid !! 

 

Studie zal ook gebruikt wordt voor legitimering van de grote uitbreidingsgolf waar we voor staan.  

 

2002: BBB 

2004: IVA 

2007: Raad van Advies   

2018: Raad van Advies 2.0 

 

De eerste paarse regering: nieuw organigram opstelt. Het primaat van de politiek. De verkozene des 

volks, primaat, heeft laatste woord (?) met een beleidsraad en een managementcomité en een aantal 

agentschappen (waaronder K&G)  

Intern verzelfstandigd agentschap: geen raad van bestuur meer 

Alleen nog maar raad van advies, de minister die beslist (?) 

Vb minimum ouderbijdrage zijn laatste jaren verdrievoudigd: voltallige raad van advies zei “dit vinden 

we ongehoord” en de Vlaamse regering zegt: dat doen we toch 

 

Kwaliteitsdecreet – kwaliteitshandboek  (sturing door zelfsturing) 

 

SMK  

Beoordelingsschaal voor het pedagogisch functioneren in kinderdagverblijven – HB p 102 

(op inspiratie van ITERS) 
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Kwaliteitsdecreet – kwaliteitshandboek  (sturing door zelfsturing) 

 

SMK (Sectorspecifieke minimale kwaliteitsvereisten 

 

Beoordelingsschaal voor het pedagogisch functioneren in kinderdagverblijven 

(op inspiratie van ITERS) 

 

Ouders die daar terechtkomen en die de kat de bel aanbinden (???) 

 

Ontwikkeling van een schaal aan de universiteit van Leuven door Hellinks (?)  
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Flexibiliteit Individualiseren Stimuleren Structureren Bevorderen 

van  

zelfstandigheid 

Bewegings-  

vrijheid 

Veiligheid 

Toilet 1-7 

      

Slaap- en rust 

       

Eet 

       

Onthaal 

       

Activiteiten 

       

Speelgoed 

       

Communicatie 

       

Uitz. 

zorgsituaties 

       

Wat gebeurt er nu feitelijk met deze kdn?  

Norm: 4 = minimum, 3 = niet echt slecht, maar toch onvoldoende 

In die spanning van die vermarkting moeilijk dat de inspecteur al die kleine voorzieningen ging 

bestuderen  

 

Men kwam dan met iets nieuws:  
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KWAPOI – HB p 104 

• ”We kunnen geen doordrongen begrip van de  pedagogische kwaliteitscriteria verwachten” 

o Want er waren geen opleidingsvereisten  

o Willen de lat laag leggen, maar willen dat er kwaliteit is 

• Score 3 gaat van “minimum/zwak” naar  “voldoende kwaliteit” 

o Men veranderde de titels die men op de scores plakte. 3 is vanaf dan wel voldoende.  

• Zie syllabus p 104 en 105 

o Over de bedjes: bedden waar de matrassen niet in passen krijgen een voldoende 

o Alle kdn krijgen op hetzelfde moment eten; maar kdn hebben gevarieerde momenten 

nodig, niet allemaal op dezelfde momenten honger = dus veel kdn zullen dan niét eten 

→ krijgt ook voldoende 

o Klein speelgoed krijgt een 3, maar is levensgevaarlijk dat kdn zonder toezicht met 

kleine vwp^n spelen (verstikkingsgevaar) 

• KWAPOI = zelfinstrument  

Er wordt niet echt iets nieuws gedaan.  
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5.5 Kwaliteit: vandaag 

Men wilt met het nieuwe decreet van 2013 af van de grote hokjes “gezinsopvang – groepsopvang” en 

de kleine hokjes “private – gesubsidieerde opvang”. Het argument daarvoor was dat die 2 sectoren 

van gesubsidieerd en niet gesubsidieerd niet langer toelaatbaar was voor Europa, omdat je dan aan 

concurrentievervalsing doet door een bepaalde aanbieder op de markt te subsidieren en anderen 

niet. Dat politiek argument heeft het gehaald, dat is een politieke keuze. Dat is voorgesteld als 

gegeven maar dat is niet waar. Als land kan je wel beslissen een uitzondering te doen, maar België 

koos om dat niet te doen. We volgen de Europese logica dus: ofwel alles subsideren ofwel niets. 

Overheid zei dan: we gaan komaf maken van het die 2 sectoren en alles harmoniseren. Voor iedereen 

hetzelfde. De term zelfstandige vs gesubsidieerde opvang is geschrapt uit het juridische vocabulair en 

bestaat niet meer.  

Nu gaat het om trap 1, trap 2 of trap 3.  

 

Trap 1: heel kleine basissubsidie 

Trap 2: een subsidie per kind per dag en voor alle soorten opvang hetzelfde 

Trap 3: extra geld voor speciale extra activiteiten voor kansengroepen (sociale dimensie), omdat die 

minder voorspelbaar leven hebben en extra inspanningen vergen 

 

Iedereen heeft recht op opvang van goede kwaliteit 

 

Decreet 2013 

• Eenvormigheid: 1 regel voor iedereen 

• Kwaliteit: iedereen heeft recht op opvang van kwaliteit 

• Dat willen we toch, of we er geraken das wat anders 

• Begrip kwaliteit : ingeschreven in een visie. En in een context van eenvormigheid wil 

dat zeggen dat we kwaliteitscriteria nodig hebben die voor iedereen gelden. Dus die 

toestanden van die KWAPOI gaan niet meer in dit decreet!  

• Toegankelijkheid 

+ Opmerkingen van OECD 

OESO geeft rapport en landen worden in doorgelicht en Vlaanderen onder de voeten omdat 

we geen visie over kwaliteit hebben, geen basistekst waar wij zeggen “wat vinden wij dat 

kwaliteit is”. We hebben geen “curriculum” (daarmee bedoelen ze dat er geen visie is, wat 

willen wij bereiken.) Wij spreken niet over “curriculum” omdat we dan aan schoolse dingen 

denken. Oké dat er geen universele definitie is, maar waar wil je mee bezig zijn? Dat betekent 

niet dat zomaar alles kan, je moet toch EEN visie hebben! Hoe kan je kwaliteit monitoren als je 

er geen visie over hebt?  

 

= Nood aan herziening kwaliteitstoezicht  MeMoQ 

Overheid heeft 4 jaar geleden een oproep gedaan om projecten in te dienen om de kwaliteit 

van de kinderopvang te meten. Leuven en Gent samen MeMoQ opgezet in opdracht van 

K&G. MeMoQ: Meten en monitoren van kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang. 
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6 KWALITEIT: MEMOQ – HB P 107 – P 168 

 

 

Gezien de evolutie die we zagen zien we nu dat de overheid zich eindelijk wilt moeien met de kwaliteit. 

Maar de kwaliteit is iets raars om te meten. En waarom zou je dat doen om vast te stellen wat niemand 

wilt: minimale kwaliteit (iedereen wilt toch maximale kwaliteit) 

 

MEMOQ meten en monitoren van de kwaliteit in de kinderopvang (heeft hij ook aan gewerkt aan dat 

rapport) 15/16 rapporten geschreven en je kan ze allemaal op die site consulteren.  

 

Kwaliteit varieert van land tot land dus wat vinden wij in Vlaanderen kwaliteit?  

 

• Wat beschouwen we in Vlaanderen als  pedagogische kwaliteit? 

• Kan je kwaliteit meten? 

• Wat is dan de kwaliteit van de Vlaamse  kinderopvang? 

• Langs welke lijnen varieert die kwaliteit? 

• Wat doet er toe? 

 

6.1 Kwaliteit & decreet 2012 → staat fout in de syllabus (daar staat 

2014) – HB p. 107 

De Vlaamse Gemeenschap beoogt … een economische, pedagogische en sociale functie, die 

kwaliteitsvol, beschikbaar, betaalbaar en rechtstreeks toegankelijk is voor elk kind zonder 

onderscheid, … 

 

De grote verandering ligt hier op 2 vlakken: van preventief en tewerkstellingsfunctie (economische 

functie) naar kwaliteitsvol en pedagogische en sociale (gelijkheid van kansen) functie.  
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Kwaliteit wordt ook een pedagogisch begrip.  

 

Binnen het beschikbare aanbod aan kinderopvang heeft  elk gezin met een behoefte aan kinderopvang, 

recht op kinderopvang.  

 

Beschikbaar, betaalbaar, rechtstreeks toegankelijk: elk gezin met een behoefte heeft recht 

op kinderopvang. Maar dat recht kan je niet eisen: “binnen het beschikbare aanbod”.  

 

De kinderopvang wordt in de Vlaamse Gemeenschap  uitgebouwd met als doel aan alle gezinnen die 

behoefte  hebben aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en op een redelijke afstand een 

kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats te kunnen aanbieden. 

 

Duidelijke ambitie: een streefdoel.  

 

 

 

6.2 Kwaliteit in het decreet 

Oude indeling tussen gesubsidieerd en zelfstandig is weg. Praktijk verandert niet, maar regelgevend 

bestaat het niet meer.  

 

Verschillende kwaliteitseisen verdwijnen: dezelfde kwaliteitseisen. Iedereen moet een vergunning 

hebben en die criteria voor die vergunning moeten hetzelfde zijn voor iedereen. Groot verschil vroeger 

tussen grote kinderdagverblijven en kleine zelfstandigen was: aantal kdn per volwassene, 

ouderbijdrage, kwalificatie-eisen.  

 

Meer en meer druk om aan die kwalificaties te voldoen en leggen nu vanuit politieke trend de lat 

steeds lager zodat iedereen er bna aan voldoet. Want we zijn al halfverwege traject 2014 en zijn er 

nog lang niet.  

 

We maken het onderscheid tussen de verschillende trappen:  

 

• Trap 1: Iedereen heeft recht op een basissubsidie. (Ingevoerd omdat Europa dat eist) 

o Dat is eigenlijk niet de toekomst 

• Trap 2:  

o Grootste deel van de kinderopvang zit op trap 2: ongeveer 75% van de kinderopvang. 

(Bedoeling dat dat stilaan overal zo wordt)  

o Bovenop basissubsidie krijg je nog extra subsidies als je aan extra criteria voldoet. En 

ouders betalen volgens inkomen: IKAT.  

o  8 kinderen per volwassene.  

• Trap 3: indien ze een groot aantal (min 30%) kdn uit kansengroepen opvangen en daar extra 

dingen voor doen. En per kind met een beperking krijg je ook extra middelen (maar dat is geen 

aparte trap).  
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Dus kinderopvang bestaat niet meer uit zelfstandigen en gesubsidieerden maar uit die trappen.  

 

 

 

IKT = inkomensgerelateerde ouderbijdrage.  
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1. Meting in 400 locaties  

 

2. Inspectie instrument: 

Wetenschappelijk instrument gaat niet, omdat daar niet genoeg tijd voor is. De inspecteurs moeten 

halve dag in elk kinderdagverblijf om toch een dergelijke uitspraak te kunnen doen. Er zijn maar 30 

inspecteurs dus dat is economisch niet haalbaar. Om wetenschappelijk geldige uitspraak te doen 

moeten ze er 400 doen, maar de inspectie moet wél overal komen. We maken 3 afzonderlijke 

instrumenten: een wetenschappelijke voor inspectie dat op 2 uur mogelijk is en in namiddag mogelijk 

is. (Maar kan eig niet in de namiddag wetenschappelijk onderzoek doen.) 

Dan nog  

 

3. Zelfevaluatie instrument: monitoren van kwaliteit heeft geen zin als het niet tot kwaliteitsverbetering 

leidt. Zijn er niet veet veel mee dat de mensen die in de sector werken horen dat ze een 3 van de 7 

hebben. Ze moeten weten hoe de inspectie kijkt naar kwaliteit, hen zien als een bondgenoot om aan 

kwaliteit te werken eerder dan de boeman. In de jaren 90 wist men immers niet hoe men dat cijfer kon 

verhogen.  

 

4. Dan nog een advies. Uitspraak doen over wat minimale kwaliteit is: wanneer moet de overheid gaan 

sanctioneren? Prof wou dit niét, dat is geen wetenschappelijke uitspraak, wel een politieke uitspraak. 

Waar willen wij de deuren sleuten? Dat is een politieke uitspraak.  

Ze gaven dus een advies (uitleg daarover komt nog). En overheid is van hun advies afgeweken.  

 

Is nog heel nieuw! 
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6.3 Pedagogisch raamwerk – HB p 110 

In Engelstalige noemt men dat curriculum, wij doen dat niet (doet ons denken aan school). 

Wat bedoelen wij met kwaliteit?  

 

Belangrijk was dat die visie gedragen werd, dus hebben ze een groep samengesteld (stakeholders, 

belanghebbenden: stedelijke, vrije dagverblijven, zelfstandigen, vroegere gesubsidieerden, 

verenigingen waar armen het woord nemen, verenigingen van migranten, kinderrechtencommissariaat, 

ouderverenigingen, gezinsbond…) die samenkwamen en afgesproken: wat gaan we doen? Want wat 

een raamwerk is verschilt heel fel van land tot land. Laat ons eerst afspreken wat voor genre raamwerk 

we willen.  

 

Kozen deze landen omdat ze zo verschillend zijn:  

 

Range 

0-3: Fédération Wallonie-Bruxelles 

0-4: Nederland 

0-5: Australie, Engeland 

0-6: Ierland, Berlijn 

1-6: Zweden 

0-8: Nieuw Zeeland 

0-18: Denemarken 

Aantal pagina’s per raamwerk.  

In Zweden staan er enkel democratische waarden in die 20 pagina’s.  

In Nederland veel voorschrijving voor de praktijk.  

Waalse: bijna cursus ontwikkelingspsychologie.  
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Sommige raamwerken zijn expliciet resultaatsverbintenis: beschrijven wat kinderen zouden moeten 

kunnen. 

Leeftijden verschillen ook in leeftijd. 

 

6.3.1 Resultaatsverbintenis 

Ireland, Australia, England: assessment  of development of the child 

Ontwikkelingsgebieden beschrijven: wat moeten kdn kunnen en beschrijven wat volwassenen moeten 

aanbieden.  

 

6.3.2 Inspanningsverbintenis 

Het zijn niet de kdn die iets moeten, maar wij. Dat men zich inspant voor het kind, niet dat kinderen 

goede dingen moeten doen.  

 

Denmark, Sweden:  evaluation on the level of the provision and  municipality 

Evaluatie op vlak van de gemeente (als er iets fout is op vlak van kwaliteit wordt gemeente op 

het matje geroepen, dan is het de overheid die verantwoordelijk is) 

Wallonie, Germany: guidance and monitoring of provision 

Inspectie oordeelt niet, maar begeleidt in Wallonië.  

New Zealand: self evaluation 

In Nieuw-Zeeland is er geen inspectie: zelf-evaluatie.  

 

6.4 Geen consensus over kwaliteit 

Over OUDERS 

“The guardian is responsible for their child’s upbringing and  development. The 

preschool should supplement the home  by creating the best possible 

preconditions for ensuring  that each child’s development is rich and varied. De 

preschool is een aanvulling bij het thuismilieu, geen compensatie. Een zo rijk 

mogelijk milieu. The  preschool’s work with children should thus take place in  

close and confidential co-operation with the home. Nauwe en vertrouwelijke 

omgang met het thuis. Parents  should have the opportunity within the framework 

of the national goals to be involved and influence activities in the  preschool” 

Ouders moeten invloed uitoefenen op wat er in de voorzieningen gebeurt. 

(Sweden: Skolverket, 2011, p. 13) 

 

“If a child does not have a strong grasp of English language,  practitioners must 

explore the child’s skills in the home language  with parents and/or carers, to 

establish whether there is cause  for concern about language delay” Wanneer 

aan ouders iets vragen? Gewoon wanneer men ons zorgen maakt om het kind.  

“When a child is aged between two and three, practitioners  must review their 

progress, and provide parents and/or carers  with a short written summary of 

their child’s development in the  prime areas” (England: Department for 

Education, 2012, p. 6- 10). 

Hier eerder hen informeren, niet aan ouders vragen wat ze willen. Meestal aan 

ouders gezegd, pas wanneer het niet goed gaat hen iets vragen. Dus een heel 

ander concept dan Zweden hierboven.  
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Nederland 2017: nieuw curriculum zonder 1 woord te schrijven over diversiteit. Of over respect voor 

ouders. Voor de rest hecht iedereen belang aan kwaliteit 

 

“Fundamental to the Framework is a view of children’s lives as  characterised by belonging, 

being and becoming. From  before birth children are connected to family, community,  

culture and place. Their earliest development and learning  takes place through these 

relationships, particularly within  families, who are children’s first and most influential  

educators. As children participate in everyday life, they  develop interests and construct 

their own identities and understandings of the world” (Australian Government, 2009, p. 7). 

 

Kernwoorden: belonging, being en becoming. Ook in Nieuw-Zeeland vindt je dat terug, 

maar elders niet. Belonging: je behoort tot een gemeenschap. Wij zouden dat burgerschap 

noemen. Dus ze betrekken de gemeenschap waartoe je behoort en niet alleen de kdn en 

de ouders. Ook bedoelt men een diversiteit van gezinnen (expliciet bedoelt men hier 

aboriginal gezinnen) 

Veel belang aan identiteitsontwikkeling: “wie ben ik en wat is mijn plaats in deze wereld?” 

 

“The manager of the day-care facility shall include the parent  board in the 

preparation, evaluation and follow-up of the  pedagogical curriculum. (…) 

Day-care facility employees shall be  represented on the parent board. 

(…) The parent board of a day-  care centre shall lay down the principles 

for the work of the day-  care centre and for applying the budget framework 

of the day-  care centre within the objectives and framework determined by  the local council. (…) The 

parent board has a right of nomination  and right to participate in the appointment of the manager of  

local-authority and independent day-care centres and of local-  authority childminding(=gezinsopvang, 

gastouders). (...) The parent board has a right of nomination in connection with the hiring of employees”  

(Denmark: Christensen, 2007, p. 4-6). 

Denemarken gaat zeer ver in het operationaliseren van ouderbetrokkenheid. Elke voorziening moet 

een ouderraad hebben, die moet betrokken worden bij het curriculum.  

Gemeenteraad bepaalt grenzen en binnen die grenzen is het de ouderraad die deelneemt.  

Zeer verregaande bevoegdheid van ouders tem. de aanwerving van personeel.  

 

Heel veel verschillende vormen en je moet dus keuzes maken.  

 

“Children’s learning and development are fostered if the  well-being of their family and community is 

supported; if  their family, culture, knowledge and community are  respected; and if there is a strong 

connection and  consistency among all the aspects of the child’s world”  (Australia). 

Duidelijke keuze om curricula niet voor te schrijven. Wel dat dit genegotieerd moet worden met 

ouders en gemeenschappen.  

 

“a two-way process of knowledge and information flowing  freely both ways” (OECD, 2006). Parents 

and communities should be regarded as partners  working towards the same goal. Home learning 

environments  and neighourhood matter for healthy child development and  learning.” (OECD, 2011) 

OESO maakt de OECD  

Wat is ouderbetrokkenheid: heel expliciete wederzijdsheid.  

Maar in 2011: het thuis is geen thuis meer, het thuis is een leerplaats geworden: home learning 

environment. Dat is dat Britse/Engelse concept.  
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“Providers must inform parents and/or carers of the name of  the key person, and explain their role, 

when a child starts  attending a setting.(…) The key person must seek to  engage and support parents 

and/or carers in guiding their  child’s development at home. They should also help  families engage 

with more specialist support if appropriate”  (England) 

Waarom moeten ouders betrokken worden? Omdat ze van de expertise van de kinderopvang zouden 

leren om betere ouders te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overheid vraagt kwaliteit vast te leggen. Maar wat verstaan we onder kwaliteit? Dat verschilt enorm per 

land. Dus voor te beginnen meten eerst komen tot een visietekst. Dat deed men met die stakeholders. 

Het raamwerk dat men nu heeft steekt in syllabus.  

 

6.5 Pedagogisch raamwerk  

Keuze in Vlaanderen 

• Kort 

• Niet voorschrijvend, wel normatief 

o Maakt keuzes, maar weinig voorschrijvend. Zegt wat we willen dat er gebeurt, maar 

niet hoe we willen dat dat gebeurt.  

• Vertrekkend vanuit universele rechten 

o Die voor kdn.  

• Inspanningsverbintenis 

o Niet zeggen wat kdn op 3 jaar moeten doen, wel gaan we zeggen wat volwassenen 

moeten doen voor kdn.  

 

Je kan niet beschrijven wat kwaliteit is als je niet eerst beschrijft waar kinderopvang voor moet 

dienen:  

Gebaseerd op wat kinderopvang geacht wordt te betekenen 

• Voor kinderen 

o “Pedagogisch raamwerk” 

o Maar je kan kdn niet wegknippen van andere zaken 

• Voor ouders 

• Voor de samenleving 

 

Dus we vertrekken vanuit de:  

• Grondwet  

• IVRK 

• Decreet   
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• EQF 

 

 

De kinderopvang van baby’s en peuters in Vlaanderen draagt er toe bij dat elk  kind zich goed in zijn 

vel voelt, uitgedaagd wordt en zich verbonden weet met  de mensen en wereld rondom zich. Dat gaat 

om kinderen. Die diversiteit binnenbrengen en respecteren. Tegelijk wil het ook ouders of andere  

opvoeders steunen in de opvoedingsverantwoordelijkheid die ze dragen. De  kinderopvang wil een 

plaats zijn waar elk kind, elke ouder en elke medewerker  zich thuis voelt. “Je bent welkom, maar laat 

je moedertaal maar buiten. Het gerief dat bij jou thuis in de keuken staat, dat doen wij hier niet. 

Wij gebruiken ONZE potten en pannen, niet jouw wok.” Wat betekent dat?  En op die manier 

draagt de kinderopvang ook bij tot het realiseren van gelijke kansen voor kinderen, maar ook voor 

volwassen mannen en vrouwen. (Gaan het niet meer hebben over werkende mannen, gaat over 

mannen en vrouwen.) Ingebed in warme relaties met anderen streeft de kinderopvang ernaar dat alle 

kinderen kunnen opgroeien tot volwassenen die vol vertrouwen  in het leven staan en bijdragen aan 

een lerende, democratische samenleving, waar respectvol en duurzaam omgegaan wordt met 

mekaar en de omgeving. Duurzaamheid en ecologische zaak in.  
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6.5.1 Opdrachten 

Waar dient het voor: 

• Voor kinderen 

• Voor ouders 

• Voor samenleving 

 

6.5.2 Uitgangspunten 

Hoe kijken wij naar:  

• Kijk op kinderen 

• Kijk op gezinnen 

• Kijk op samenleving 

Daar zitten waarden in.  

 

6.5.3 Pedagogische handelen 

• Ten aanzien van kinderen 

• Ten aanzien van gezinnen 

• Ten aanzien van de samenleving 

 

6.5.4 Wat is hier voor nodig ^ 

 

In sommige landen is het ondenkbaar te praten over kinderopvang zonder te praten over de 

ontwikkelingsdomeinen.  

Leuven wou ontwikkelingsdomeinen. Gent: onze visie was: ik kan het mij niet voorstellen dat dit 

gebeurt: over mijn lijk. Waarom niet? Omdat dat niet bestaat. Dat is een constructie! En mensen gaan 

denken dat dat écht bestaat bij kinderen als wij dat daarin steken! En de kinderen die het niet bereiken 

worden dan afgestraft! 
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Studiedag: zijn dan mening van iemand anders gaan vragen wat ze vindt: “meningsverschillen kan je 

pas iets mee zijn als je een common ground (gemeensch grond) hebt. Bij jullie is dat jullie ervaring en 

area’s of experience.” 

De oplossing van hun staat op p116: op welke ervaringsgebieden moeten kinderen gestimuleerd 

worden door volwassenen? Leuven wou er 17, Gent eiste enkel 4: anders zou men weer beginnen 

met kdn langs alle kanten te trekken en in stukjes te snijden. Het werden er 4. Vier kan je je 

visueel nog voorstellen.  

 

Rijke ervaringen: HB p 123 - 125 

1. Identiteitsontwikkeling 

2. Verkennen van bredere wereld: op ontdekking kunnen gaan 

3. Bewegen en lichaam: ruimte en uitgedaagd worden te bewegen 

4. Communicatie en expressie: taal, maar niet alleen taal uiteraard 

 

Het gaat om ontplooiingskansen en er wordt amper over “ontwikkeling” gesproken 

 

Niet naar dat Deense: ouderbetrokkenheid. Probleem met ouderraden is dat je altijd dezelfde soort 

mensen in dezelfde soort commissies vindt: zeer talige middelen. Andere mensen komen dan veel 

minder aan bod. Wel dat idee van die oudercontacten, daar moet wederzijdsheid in zitten.  

 

Respect voor diversiteit en inclusie!  

 

Grote moeilijkheid is dat niet alles dat belangrijk is, meetbaar is. En niet alles dat meetbaar is, is 

belangrijk. Ouders op gastvrije manier verwelkomen: hoe kan je dat meten? Respect voor diversiteit. 

Kan je dat meten? Enkel de boekjes met thuistalen, maar is dat het enige?  Wil niet zeggen dat je niet 

moet meten. Maar als we overstappen naar nulmeting is er verkilling, een reductie van kwaliteit: 

je meet een STUK van de kwaliteit.  

 

6.6 Nulmeting – HB p 130 - 136 

1. Voor het eerst uitspraken doen over de pedagogische kwaliteit van opvang baby’s en  

peuters: Hoe zit het in Vlaanderen? 

• Op basis van een representatieve steekproef 

• Aan de hand van het wetenschappelijke instrument 

o Wat is dat? Wanneer is instrument wetenschappelijk?  

2. Basis om evoluties over meerdere jaren in kaart  te kunnen brengen 

3. Inzichten over beïnvloedende factoren 

(bv.achtergrond van de kinderen, opvangvorm (gezin-groep),  

groepsgrootte, …) 

Wat zijn de hefbomen? Hoe klein moet de groep zijn? Vanaf 

hoeveel kdn gaat de kwaliteit ook effectief naar beneden? Als 

ouders lager opgeleid zijn, krijg je dan verlaging kwaliteit?  

 

Hoe hebben ze dat gedaan: steekproef van 400. 

Als ge mensen vraagt: wie wilt er meedoen? Dan krijgt ge vertekent beeld, 

niet representatief beeld.  

Maar ge kunt niet zeggen: ge moet meedoen.  
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Dus schipperen tussen willen en moeten  

 

Op moment van MEMOQ was er nog geen overgang, dus spreken nog over soorten die vandaag 

niet meer bestaan. Vandaar “zelfstandige, erkende”… 

 

Lieten minister brief ondertekenen met “proficiat, u bent gekozen om deel te nemen en de 

onderzoekers zullen u contacteren”  en de weigering was vrij laag. Dus wat ze meten was wel 

representatief, maar misschien niet bij die zelfstandige onthaalouders. Daar was de weigering wel hoog.  

 

N = 400  

Zelfstandige  KDV Erkende  KDV Aangesloten  OO Zelfst  OO 

# Contact 141 118 188 264 

# Akkoord 100 100 100 100 

% Weiger 17% 9% 21% 43% 

 

1. Welbevinden 

2. Betrokkenheid 

3. Emotionele ondersteuning 

4. Educatieve Ondersteuning 

5. Omgeving 

6. Ouders en diversiteit 

 

Moeite met internationale vergelijkbaarheid en aansluiten bij het lokale concept van wat kwaliteit is. 

Aan experts de videos laten zien, die dat instrument niet kennen. En gekeken naar wat experts intuïtief 

zeiden en keken dan naar systemen. En Class kwam het beste overeen. In Amerika vond men veel 

zaken heel erg goed op feedback en evaluatie, wij vonden sommige zaken wat te hard op dat kind en 

te weinig ruimte gevend (geef dat kind toch wat lucht!), maar voor het merendeel komen we overeen.  
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HB p 132 ^ 

Proceskwaliteit: Class 

Heeft voor de babyversie 5 dimenisies die gescoord worden en voor de peuterversie 7 dimensies die 

gescoord worden. Via factoranalyse kan je die reduceren tot 2 grote domeinen: het emotionele 

klimaat: wordt er goed voor de kinderen gezorgd en educatieve klimaat: worden kdn uitgedaagd.  

 

ZIKO: Welbevinden: voelen kdn zich goed, zijn ze blij of wenen ze? En betrokkenheid: hoe 

geconcentreerd zijn kdn in hun betrokkenheid.  En omgeving: aanbod? Ervaringsgebieden: komen ze 

aan bod? En organisatie? Van tijd?  

 

Alle ouders uit groepen kregen ook een vragenlijst: wat verwacht je? Wat vindt je belangrijk als ouder 

en hoe zie je het voor uw kind?  

 

Al die data samen vormen het databestand voor MeMoQ.  

 

Class: 4 keer afgenomen. Telkens 10 minuten observatie en 5 minuten scores noteren.  
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• Aantal geobserveerde kinderen via ZIKO = 6.578  (25% baby’s en kruipers, 75% peuters) 

• 684 cycli CLASS infant in 167 leefgroepen/locaties en 919 cycli CLASS TODDLER  in 233 

leefgroepen/locaties 

• Aantal deelnemende ouders = 3.172 (v/d  bevraagde 4.892 = respons 64,8%) 

• 400 omgevingsschalen en 1170 activiteitenlijsten, bijna steeds binnen 

• Aantal contextvragenlijsten = 375 (25 missings) 

•  93,8% respons 

 

 

 

HB p 136 ^ 
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6.7 Groepsgrootte – HB p 147 

 

Onthaalouders: normaalverdeling tussen 1 en 9. Redelijk oké 

Groepsopvang: plattere verdeling 

 

6.8 ACR 

 

Adult Child ratio: aantal kdn per volwassenen (het wettelijke maximum is 8 ! per volwassene) 

 

Vanaf 9 zijn het voorzieningen die dus te veel kinderen hebben. Terwijl ze aangekondigd komen als 

onderzoeker.  
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6.9 Omgeving 

 

 

Gereduceerd tot basisaanbod: wat is er voor de kdn? Wat is er vrij? En uitbreiding: wat doet die 

volwassene daarmee? Hoe biedt ze het aan aan de kdn?  

Basisaanbod is niet zo goed. 3 is wat we zeker willen zien. Waar kinderen zelf op kunnen terugvallen 

is zwak. Meer dan de helft zit daar onder. Uitbreiding is een stuk beter.  

 

 

 

Zwakst: hoe maatsch diversiteit is weerspiegelt: kunnen kdn en gezinnen van diverse origines 

zichzelf terugvinden in het milieu? Nog niet ver genoeg in Vlaamse kinderopvang.  

Verschillende soorten spel door elkaar zonder elkaar te storen ook slecht.  

Wel goed:  dagorganisatie en in die uitbreiding.  
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6.10 Variatie in activiteiten 

 

In de voormiddag dat ze observeerden al die soorten spel zijn voorgekomen. Dat zit relatief goed, 

maar enorme verschillen per voorziening. Sommige waar men heel de tijd met hetzelfde bezig is en 

niet varieert.  

 

Video: onthaalouder 

Wat vindt je sterk en zwak? Intuïtief noteren.  

Sterk 

• Veel interactie met kinderen (op het einde miss iets minder naar dat jongetje) 

o Ervaring van het gemiddelde kind: hoog cijfer 

o Bijna geen pogingen waarbij kind aandacht vraagt en dat niet krijgt. Ook al is 

aandacht misschien wat ongelijk verdeeld. 

• Varieert 

o Veel variatie, motorische zaken: kruipen en lopen, zingen, fantasiespel… Heel veel 

verschillende soorten spel. Op een kleine ruimte verschillende zaken te doen.  

• Weinig kdn per volwassene (3-1) 

• Sensitief en responsief.  

o Oog voor verzorging: neus poetsen. Begrepen dat speldje los zit. Ze kent haar kdn 

goed en ze ziet de signalen.  

• Individualiseert goed: schat hen goed in en speelt daar goed op in.  

o “Jij hebt het wel moeilijk he de laatste tijd zonder tutje?” 

• Reguleren van gedrag 

o Ze zegt dank u wel. Inspelen op kinderen, maar ook grenzen aangeven. Ze doet dat 

op een correcte manier: ze legt uit waarom het kind niet mag gillen: “dat doet pijn aan 

de oren”.  

• Inrichting van de ruimte is mooi doordacht: zo kan je even rust creëren.  

 

Zwak 

• Vooral met meisjes bezig en gendergekleurd speelgoed 

o Volgt ze zeer sterk het initiatief van de meisjes zelf 

o Tweede deel komt initiatief enorm van de onthaalouder zelf en verbindt ze kinderen 

minder. 

• Ze was heel aanwezig en wanneer ze kinderen even alleen liet kwamen ze wat tot rust.  

o Wij zouden zeggen dat ze wat té aanwezig is, terwijl in Amerika men dit net goed vindt. 

In Class zou ze dus heel hoog scoren. Ze benoemt ook veel naar taal. Ze lokt taal uit. 

Maar ze doet het op zo’n actieve manier dat wij denken: geef dat kind wat lucht.  

 



 

PAGINA 

81/189 

 

Als we deze vrouw scoren: soort onthaalouder waar veel ouders met plezier hun kdn zouden 

achterlaten.  

 

Video: kinderdagverblijf 

Sterk: 

• Stimuleert 

 

Zwak:  

• Met de kdn is er amper interactie   

o Kdn achteraan totaal niet tegen gesproken 

o Kindje rechts aan tafel is niet aanwezig: niemand zegt daar iets tegen. Men slaat de 

stille kinderen over.  

o Valt op een bepaald moment bijna in slaap. Krijgt geen aandacht.  

o Probeert de ervaring van het gemiddelde kind te zien. Men heeft hier een matig tot lage 

score. Omwille van die 4 kdn vanachter en dat kindje rechts aan tafel.  

• Er is een 3de vrouw op de achtergrond, waarvan men niet weet wat ze doet.  

o Als ze nu gewoon alle drie aan tafel zaten met de kinderen ipv die organisatorische 

dingen te doen, dan was er wel rijke interactie.  

o Als ge met 3 zijt kunt ge de groep beter opsplitsen.  

• Kind wilt een appel nemen en de mevrouw neemt hem af. Zij bepaalt wanneer er geleerd moet 

worden en het is niet in sync met wat de kinderen willen doen. Zij begint te tellen, wanneer die 

jongen eerder  met voelen wilt bezig zijn.  

 

Het is een andere kwaliteit van interactie dan bij die onthaalouder. Het is organisatorisch complexer, 

maar er zijn een aantal kansen die minder sensitief zijn. Minder aandacht hebben voor het initiatief dat 

kinderen zelf hebben.  

Ervaring voor het gemiddelde kind: matig tot gemiddelde score 

 

6.11 Welbevinden en betrokkenheid 

 

Welbevinden: 3 en 3,5 is toch wat we willen zien. 4 en 5 is dat alle kdn altijd heel blij zijn. 1 is dat alle 

kdn bijzonder niet blij zijn. Welbevinden zit doorgaans op 3 – 3,5: matig tot goed.  

Betrokkenheid zit verdeeld tot 2,5: dat noemt men toch wel matig tot laag. Onvoldoende.  
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6.12 Welbevinden en betrokkenheid X groepsgrootte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterk verband met groepsgrootte. Hoe goed kinderen zich in hun vel voelen.  

Oranje lijn: groepsopvang → Niet zo’n duidelijke zaken. We vinden statistisch geen correlaties: heel 

rare schommelingen; in grote groepen krijgt men heel consistent beeld. 

Er zijn niet veel grote groepen, maar waar ze er zijn is er heel inconsistent beeld.  

Wel bij gezinsopvang: hoe meer kdn, hoe lager het welbevinden. Dus de grootte van de groep doet er 

wel wat toe.  

 

6.13 Welbevinden en betrokkenheid X ACR – HB p 150 

 

 

Aantal kdn per volwassenen: heel raar beeld, compleet inconsistent beeld bij groepsopvang. Wel bij 

gezinsopvang zie je dat 7 – 8 kinderen toch te veel is. Kunnen ons wel voorstellen dat het niet zo simpel 

is als je 6 à 7 kdn hebt en je ook nog moet instaan voor huishoudelijke taken.  

Norm is in Vlaanderen hetzelfde: 8 kinderen per volwassene. Dat is heel erg groot vergeleken met 

andere landen. En men ziet dat het niet zo evident is voor diegenen die ook nog moeten instaan voor 

de logistiek bij die onthaalouders (drm dat die redenering van “alle opvangsoorten hetzelfde” 
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misschien toch niet zo goed was op dit vlak). Laten we bij onthaalouders toch maar niet boven de 5 of 

6 kinderen gaan. 

 

6.14 Welbevinden en betrokkenheid X ervaringsgebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal dingen waar heel erg veel variatie is.  

Voor welbevinding en betrokkenheid (lichte knik) maar toch wel heel licht positief effect voor veel 

verschillende ervaringen.  

 

6.15 Emotionele en educatieve ondersteuning: baby’s 

 

Komen uit de Class. Uit de interactie van volw-kdn vanuit standpunt van de kinderen.  

 

Emotionele ondersteuning:  

• Wordt er goed voor de kinderen gezorgd 

• Is de volwassene fysiek en psychisch nabij?  

• Sensitief en speelt ze op de kdn in?  

• Spreekt ze hen aan op hun naam?  
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• Matig tot goed: veel 3’s en 4’en. Toch een 18% die niet voldoende zijn 

 

Educatieve ondersteuning:  

• Daagt ze de kdn ook uit in hun ontwikkeling?  

• Gaat ze ook naar de zonen van de naaste ontwikkeling?  

o Aanspreken op het niveau dat ze net nog niet kunnen: kdn uitdagen, alle kansen geven. 

o Op vlak van taal: benoem je wat je doet? Benoem je wat de kdn doen? Woordenschat 

net iets verder dan woordenschat die kinderen zelf hebben.  

• Kdn aanmoedigen bewegingen te maken: uitdagen.  

• Zit bij ons toch sterk op 1 en 2: heel wat kansen die men laat liggen.  

 

6.16 Emotionele en educatieve ondersteuning:  baby’s 

 

 

Relationeel klimaat:  

• Nabijheid, vriendelijkheid 

• Hebben ze vertrouwen in dat de volwassene het gaat oplossen?  

o Jongen klampt onthaalouder vast, meisje dat met haar speldje meteen aankomt. 

 

Sensitiviteit:  

• Heeft ze de signalen gezien?  

• Ze ziet dat kindje snottebellen heeft en gaat daarop in.  

• Andere video: niet gezien dat kindje aangeeft dat ze zich verveelt en het niet zo fijn vindt.  

 

Faciliteren van exploratie: 

• De boel uitdagen: is wat onthaalouder deed.  

• Exploratie ten volle benutten 

 

Taalondersteuning: 

• Taal geven aan kinderen en taal uitlokken.  

• Zwakste dimensies bij baby’s  
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6.17 Emotionele en educatieve ondersteuning: peuters 

 

 

Emotionele ondersteuning:  

• Matig tot goed, veel 3’s en 4’en 

 

Educatieve ondersteuning:  

• Meer dan de helft scoort zeer zwak  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Positieve sfeer:  

• Vriendelijk zijn 

• Fijn klimaat 

• “het is fijn samen zijn hier”  

• Wat onthaalouder doet: spiegelen. Als zij lachen ook lachen.  

 

Negatieve sfeer:  

• Hoe hoger de score, hoe minder negatieve sfeer 

• Kdn uitlachen. 

• Roepen 
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• Komt bijna niet voor. Internationaal ook niet 

 

Sensitiviteit:  

• Goed, een 5 

 

Kindperspectief:  

• Voorbeeld van die appel. Heb ik gezien hoe zij een activiteit zien en speel ik daarop in?  

• Begeleiden van gedrag: “niet gillen” 

 

Zwakste dimensies in Vlaanderen: 

1. Faciliteren van exploratie: niet zo goed in Vlaanderen 

2. Kwaliteit van feedback: hoe geef je commentaar op hoe kdn bezig zijn, spiegel je en breid je 

die ervaring ook uit;  

3. Taal 

 

 

Als we het internationaal vglên  

Amerikaans onderzoek, Nederlands onderzoek en het onze.  

Verschil in negatieve sfeer omdat Nederlanders en wij omgekeerd: “hoe minder negatief hoe hoger de 

score” en Amerikanen zeggen: “hoe meer negativiteit hoe hoger de score” 

 

Zwakste dingen bij ons zijn ook internationaal zwakker ma bij ons doorgaans nog iets slechter. Bij ons 

nog iets erger.  

 



 

PAGINA 

87/189 

 

6.18 Emo en edu baby’s X groepsgrootte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redelijk gelijkaardige trend van emo en edu bij onthaalouders 

Licht gelijkaardige trend bij groepsopvang, maar bij grote uitzondering bij zeer grote groepen waar er 

schommelingen zijn en er dus geen correlatie meer gevonden wordt. 

 

 

6.19 Emo en edu peuters X groepsgrootte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijkaardig: dalende trend bij onthaalouders (zeker bij die 8 kdn) 

Onduidelijke situatie bij groepsopvang, zeker grote schommelingen bij de grootste groepen 
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6.20 Emo en edu baby’s X variatie in activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets duidelijker verband in variatie en activiteiten. Terug die knik van 5 naar 6 om redenen die hij zelf 

niet goed begrijpt. Hoe meer versch soorten activiteiten hoe groter de emo en edu ost, maar niet bij 

die 6 (maximum).  

 

6.21 Emo en edu peuters X variatie in activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem bij de peuters. 
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6.22 Emo en edu doorheen voormiddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We doen die Class 4 keer in de loop van de voormiddag. Het is een paar keer gebeurt dat het maar 3 

keer gebeurt is (vroeger in bed gaan). Meestal is de 4de keer de eetsituatie.  

Bij de baby’s: oranje lijn en lichtgroene lijn dalende trend 

Idem bij peuters 

Doorheen de voormiddag neemt de edu en emo ost af  

Neemt af in de namiddag 

 

Vraag? 

• Heeft dat te maken met vermoeidheid?  

• Of dat er dan andere activiteiten zijn?  

• Of is het dat ge aanwezigheid inspecteur vergeet? 

 

6.23 Emo en edu baby’s per soort activiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relationele klimaat is het hoogst bij geleid spel en is en stuk lager bij eten 

Sensitiviteit idem 

Eten scoort het zwakste 
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Grootste verschillen zitten op die educatieve dingen: faciliteren van exploratie en 

taalondersteuning zijn vooral zwak bij eten en ook bij dat geleid spel een stuk zwakker. Wijst erop 

dat baby’s misschien niet optimaal uitgedaagd worden en dat opvoeders de leermomenten kiezen en 

niet kijken naar wat het kind aanbrengt.  

Niet de bedoeling om opvang te verschoolsen: wel is het zo we de kansen voor educatieve 

ontplooiing op momenten die wij zorgmomenten noemen niet zien. Aan tafel kunt ge ook exploreren, 

praten, feedback geven.  

 

6.24 Emo en edu peuters per soort activiteit 

 

Meer dimensies.  

Taalost: laagst bij eetmomenten, iets hoger bij vrij spel en nog hoger bij geleid spel 

Kwaliteit van feedback dezelfde trend ^ 

Aandacht kindperspectief zelfde trend 

We laten kansen liggen op momenten die het personeel minder expliciet als educatieve situatie ziet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciliteren van exploratie onder het niveau van goed bij eetsituatie 

Kwaliteit van feedback helemaal  
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Taalost ook 

Alleen bij het geleid spel komen we nog min of meer in de zone van wat we als goed kunnen 

benoemen 

 

Conclusie: niet dat er meer geleid spel moet zijn, wel dat er meer aandacht moet zijn voor 

educatieve zaken buiten momenten van geleid spel 

 

6.25 % onvoldoende op meerdere dimensies 
 

<3 <2,5 <2 
 

Gezin Groep Gezin Groep Gezin Groep 

Minstens 1 dimensie 91 97 74 86 44 59 

Minstens 2 dimensies 71 85 39 52 5 10 

Minstens 3 dimensies 45 57 8 14 1 2 

Minstens 4 dimensies 14 18 1 3 - 1 

5 dimensies 0 5 - - - - 

 

Niet zo dat een voorziening een cijfer krijgt.  

We willen niet:  

Gebt een 4 in welbevinden en een 2 in betrokkenheid dus ge hebt een 3. Neen.  

Niet elke dimensie apart en dan optellen.  

 

Maar wel: hoeveel voorzieningen doen het op alle dimensies goed? En hoeveel doen het op veel 

dimensies slecht?  

 

Alles minder dan 3 is zwak. 3 is miss wat streng, 2 is miss onvoldoende maar toch ni echt slecht: 

laten we mild zijn en zeggen minder dan 2 is écht slecht.  

 

Wat zien we?  

Over heel de lijn op alles goed, dat komt bijna niet voor.  

Op alles slecht, komt ook niet veel voor.  

Wel zijn er voorzieningen die zwak scoren op heel wat dimensies.  

Groepsopvang iets lager (?)  

Minstens 2 dimensies onder de 2 zou niet mogen.  

 

6.26 Wat er toe doet – HB p 161 - 162 

• Groepsgrootte / ACR 

o Zeker bij onthaalouders 

• Groepsopvang = gezinsopvang 

o Elk verband controleren op alle verbanden (multivariate 

analyses) zuivere verbanden: alle verbanden constant houden  

o Dan zie je :ze zijn elkaar waard 

• Thuistaal & subsidienieveau 
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o Verschillende trappen 

o Verschil tussen thuistaal en subsidieniveau 

o Hoe meer subsidies, hoe meer kdn je vindt die geen Nederlands kan 

o Trap 3 vraagt zelfs dat je oog hbt voor kansengroepen 

o Positief verband: meer anderstalige kdn in beter gesubsidieerde voorzieningen 

o Ook negatief verband tussen thuistaal en kwaliteit: hoe meer kdn geen Nederlands 

kunnen, hoe lager de kwaliteit van het taalaanbod en van feedback. Begrijpelijk omdat 

volwassenen intuïtief minder spreken tegen kdn die geen NL kunnen, maar wel 

jammere zaak. 

o Die twee interfereren zodanig dat je niets vind van correlatie: je zou dat kunnen 

interpreteren: “zie laat de vrije markt maar doen, want er is geen correlatie met 

subsidies!” Maar: toenemende subsidieniveau verhoogt de toegankelijkheid en 

ondanks het feit dat je groep hebt die meer moeilijkheden stelt om diezelfde kwaliteit 

te garanderen lukt het toch om meer kwaliteit te garanderen.   

• Dagverloop en  soort activiteit:  

o Alle twee doen ze ertoe: er is vermoeidheid/gewenning aan inspecteur maar er blijft 

een verschil als je de andere constant houdt. 

• Diversiteit ervaringsgebieden 

• Pedagogische ondersteuning en opleidingsniveau ? (leidt in VL tot discussie) 

o Doet ondersteuning ertoe? Wij vinden geen verband.  

o Alle internationale studies wijzen op wel een verband. Wij vinden dat niet.  

o Verschillende interpretaties mogelijk:  

▪ De mate van ped ost is door de verantwoordelijke zelf ingevuld: zij zijn dat niet 

nagegaan. Hebben gevraagd: hoe vaak doe je teamvergadering etc. Hoe vaak 

ga je op huisbezoek? … Uit informele gesprekken tijdens de observatie bleek 

wel dat dat niet altijd heel waarheidsgetrouw is ingevuld. Iemand die nooit 

teamvergaderingen houdt gaat niet durven zeggen dat die dat niet doet. Meest 

waarschijnlijke verklaring is dat de data van die variabele niet betrouwbaar is.  

▪ Variabelen kunnen op dat vlak van pedagogische ondersteuning niet 

waarheidsgetrouw zijn.  

▪ Opleidingsniveau: wij hebben te weinig variatie. Te weinig bachelors.  

• In buitenland: bacheloropleidingen doen ertoe 

• Wij hebben wel bacheloropleidingen: pedagogiek van het jonge kind. 

Die zitten in coaching posities uiteindelijk en werken amper met kdn. 

Dus niet goed aanbod.  

• Samenhang structurele en proceskwaliteit ? (leidt in VL tot discussie) 

o Dat deel op slidecast is los ni opgenomen. Rude. 

 

6.27 Besluit  

• Ook deelaspecten van kwaliteit 

• Emotionele aspecten matig tot goed 

• Educatieve aspecten matig tot zwak 

• Kansen benutten op zorgmomenten 

• Aandacht voor taal: Benoemen wat je doet etc. 

• Aandacht voor educatie in vorming en opleiding 

• Aandacht voor omgeving 

• Aandacht voor maatschappelijke diversiteit 
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• Verder inzetten op structuurkenmerken waaronder opleiding en competent systeem 

 

 

 

 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-  peuters/pedagogische-aanpak/memoq-

zelfevaluatie-instrument/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-
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6.28 Pedagogische norm – HB p 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 28 februari 2018 

 

• Norm is meer dan een cesuur 

• Kwaliteit bestaat uit meerdere dimensies   

• Pedagogisxhe kwaliteit is geen optelsom   

• Genuanceerd oordelen met asymmetrische schaal  Test (N = 258) 

• Omgaan met gezinnen apart 
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7 MOEDERS, OUDERS, EN IN- EN UITSLUITING – HB P 

173 – P 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk gaat veel meer over moeders, dan over vaders (nog altijd) 

 

• Kinderopvang is een recht maar toch zijn er wachtlijsten? 

• Gegoede gezinnen 2x meer dan armere gezinnen, waarom? 
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• 1/3 van de voorzieningen veegt haar voeten aan de voorrangsregels, hoe komt dat? 

• En bij de kleuters moét iedereen gaan? 

• Waarom wordt wat ouderparticipatie is, steeds zonder ouderparticipatie bepaald? 

 

7.1 Genealogie 

Noodzakelijk kwaad  HB p 173 

Dat dominante discours was niet het enige discours 

 

Maar ook: 

[…] La Crèche, qui était hier l’institution de bienfaisance,  

d’assistance, de philantropie, est appelée à être, en même temps, 

de nos jours, l’Œuvre sociale démocratique  par exellence, celle 

dont il est permis d’espérer et d’attendre […] les plus grands et les 

meilleurs résultats  au point de vue de la limitation, de la mortalité 

infantile  dans les couches populaires. […] mon intention est de 

faire ressortir combien ces institutions sont directement  utiles au 

peuple, combien leur extension, leur multiplication seraient 

désirables pour l’amélioration du  sort des classes ouvrières. 

(Plasky, 1910).  

 

[…] ce n’est pas leur sentimentalité maternelle que  j’aurais l’audace de mettre en doute: ce serait 

insulter au  culte mêmede la vie que de soupçonner les femmesdu  peuple d’aimer leurs “tout-petits” 

d’une autre façon que  nous aimons les nôtres! Il n’est pas deux espèces 

d’amour maternel. 

 

De crèche was vroeger liefdadigheid, maar nu moet het sociaal werk zijn. Het is het best mogelijke 

middel in de strijd voor de arbeidersklasse (?) 

Ze vind dat er evenveel kinderopvang moet zijn dan er kleuterschool is.  

Ze wou geen veroordeling vellen van de mensen die gebruik maken van de kinderopvang. 

“Ik wil niet de moederliefde van deze vrouwen in vraag stellen, zij zien hun kdn niet op een andere 

manier graag dan wij. Er zijn geen 2 soorten moederliefde”  

In de fabrieken: vaak is er een crèche in de buurt van de fabriek. Sommigen brachten hun kind nog 

liever naar die bewaarsters (de toenmalige onthaalouders) dan naar de crèche. Verbazend, want 

kregen slechtere zorg daar. Plasky vertelt daarover en vraagt ook aan hen waarom ze dat doen.  

 

Placer mon enfant à la crèche? Non, Mme l’Inspectrice,  me dit-on. La crèche est une oeuvre de 

charité. Seules les  mères tout à fait pauvres y placent leurs bébés! […] Tout  le monde envoie son 

enfant à l’école gardienne et je fais  comme tout le monde en y envoyant le mien. Mais la  crèche, 

Madame, je vous l’ai dit, c’est la maison de charité  et… 

De crèche dat is liefdadigheid, alleen de meest arme moeders sturen hun kind daar naartoe. De 

kleuterschool, daar gaat iedereen naartoe dus stuur ik ook mijn kind daar naartoe. Een 

maatschappelijke dienstverlening die zich expliciet naar de armsten richt, vraagt dat je jezelf als de 

allerarmste benoemd. Zeker als het geen recht is, maar liefdadigheid, een gunst. Dan gaan we nog 

liever naar een onthaalouder dan uzelf tot die categorie van de hulpbehoevende te noemen. Ze 

bereiken het minst de armsten net.  
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Als we dat internationaal bekijken: landen waar de opvang prioritair voor kansarmen is, zij die 

kansarmen net het minst bereiken. De landen waar het voor iedereen is, daar zullen ze die wel bereiken. 

Dat is nu nog altijd zo.  

 

Velge: 

Il ne peut être question d’accorder ainsi à des familles dont les  chefs 

travaillent, c’est à dire se trouvent dans les conditions  normales d’existence, 

un secours aussi important. Dans une  société normalement organisée, ne 

doivent être à la charge de  la bienfaisance que les familles se trouvant dans 

des  conditions spéciales qui ne leur permettent pas de pourvoir à  leur 

propre subsistance, à raison, par exemple, de la maladie ou  de l’infirmité 

d’un de leurs membres. (…) 

Tel n’est pas le cas du plus grand nombre de familles dont les  enfants sont 

inscrits aux crèches. Mais il faut éviter en général  que la mère confie son 

enfant à la crèche pour se procurer par  son travail personnel des ressources 

supplémentaires; elle  serait par ce moyen dans une situation plus 

avantageuse que la  mère qui assume la charge d’élever ses enfants elle-même 

HB p 75 ^ 

 

In een normaal georganiseerde SL moeten enkel die gezinnen die in heel specifieke condities zijn 

gebruik maken van de creche, omdat ze getroffen zijn door ziekte, of door invaliditeit. Dat is een 

residuele opvatting (enkel als het niet anders kan) van de kinderopvang. Terwijl Plasky vraagt om een 

structurele kinderopvang. Die uitzonderlijke situaties is niet het geval voor heel wat mensen in die 

crches, we moeten vragen aan moeders zichzelf te verrijken met bijkomende inkomsten. (?) Vermijden 

dat ze werken voor hun eigen profijt, wrdr ze in betere positie komen dan moeders die wel voor hun 

kind zorgen. Als je toegang tot creches vrijlaat, maak je ongelijkheid en gaan andere moeders meer 

geld kunnen hebben zodat de moeders met echte moederliefde niet de middelen hebben en 

achtergesteld zullen worden. 

Er zijn landen zoals Finland, Noorwegen en daar is kinderopvang een recht, waar nu rechtse 

coallities zijn en nu willen ze bonus geven aan moeders die wel voor hun kdn zelf zorgen en als je er 

geen gebruik van maakt(van kinderopvang) krijg je daarvoor een extra vergoeding.  

 

La Crèche est une institution d’un tout autre ordre que  l’école et son affiliation au domaine scolaire ne 

peut être  admise; la crèche est une institution de prévoyance  sociale, une institution médicale du 

même genre que les  Consultations de Nourrissons et les Gouttes de lait; nous  préconisons mêmela 

séparation de l’école gardienne,  commepoursuivant un but et un idéal différents 

De school is deel van ondw, en de creche is sociale preventie, medische instelling zoals de 

zuigelingenraadplegingen. Dus we moeten de kinderopvang grondig scheiden. Omdat ze van heel 

andere aard zijn, vinden wij. Die strikte scheiding komt dus hier vandaan.  HB p 176 

 

Noodzakelijk kwaad  



 

PAGINA 

98/189 

 

Art. 2. “Men aanvaardt er slechts kinderen onder de twee  jaren, wier 

moeders behoeftig zijn, zich wel gedragen en buiten huize werken”. 

(Maatschappij van Weldadigheid,  1869) HB p 176 

Mag je letterlijk nemen: controleerde of je behoeftig was (huisbezoek: is het 

wel waar), zich wel gedragen (aanbevelingsbrief van meneer 

pastoor/burgemeester, kijken of er geen drank onder bed lag), kdn van 

ongehuwden kregen dus geen plek in de kinderopvang, buitenshuize 

werken (met briefje van de werknemer komen waarop stond welke dagen 

en welke uren je werkte en enkel op die dagen en die uren kon je er gebruik 

van maken!)  

Art 2. « On n’y admet que les enfants âgés de moins de 3  ans dont les 

mères sont pauvres et se conduisent bien. »  (Lecointe, 1899). HB p176 

 

Dans tous les cas, l’admission des enfants doit être  subordonnée à la constatation de l’impossibilité 

pour les  mères de les garder et de les soigner elles-mêmes [...] (Marchand, 1860) . 

Je mag alleen kdn toelaten waarvan je kan vaststellen dat het voor moeder niet mogelijk was om voor 

haar kdn te zorgen.  

 

Une enquête discète et bienveillante (NWK, 1938) 

Een welwillende en discrete enquete. In de buurt wat gaan rondneuzen om na te gaan of dat allemaal 

wel klopt.  

 

Noodzakelijk kwaad = geïnstitutionaliseerd wantrouwen 

Negatieve kijk op ouders (tot in de jaren 80): de idee dat je kinderopvang gebruikt voor iets anders 

dan het noodzakelijke (vb voor naar de kapper gaan) dat kon de mensen toen nog enorm op stang 

jagen. Alsof dat dat niet zou kunnen dat dat gebruikt wordt voor iets anders dan om te kunnen werken.  

Dat wantrouwen leidt tot heel strikte, letterlijke uitsluiting.  

Art. 121a: Een ontvangkamer moet voorzien worden, net  als een kleedkamer bij den ingang dusdanig 

aangebracht  dat elk contact vermeden kan worden tusschen de  kleeren behoorend tot verschillende 

kinderen (in  afzonderlijke zakken worden de persoonlijke kleeren  geborgen die ontsmet moeten 

worden tijdens het dagelijksch verblijf der kinderen in de kribbe); een  wiegenzaal waarbij elk kind van 

de anderen wordt  gescheiden door eenvoudige afscheidingen.  

 

Art. 123b: Onmiddellijk bij zijn aankomst in de kribbe  wordt het kind uitgekleed en krijgt het kleertjes 

aan van  ’t Werk” en Art. 123c: “De kinderen der kribbe worden  iederen dag gewasschen en krijgen 

een stortbad. 

 

Art. 128a : “De inrichting tracht, door het verstrekken van  raad, te verkrijgen dat de kinderen thuis op 

verstandige  manier gevoed worden. Wordt haar hulp noodig geacht  voor de voeding thuis, dan 

verleent zij die door het  uitreiken van melk of van elk ander voedingswaar door  den dokter aangeraden. 

De idee dat de kribbe de ouders moet opvoeden om betere ouders te worden.  HB p 177 

 

Art 132: De ouders die veronachtzamen aan hun kinderen de noodige reinheidszorgen te geven, 

worden door de  bestuurster op hun plichten gewezen. Ze worden gewaarschuwd dat hun kinderen 

weggezonden zullen  worden indien de voorschriften dienaangaande niet  nageleefd worden. 

Met stok aan de deur: niet de raad opvolgen = plek verliezen 

 

Noodzakelijk kwaad en dat wantrouwen tot in de jaren zestig 
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Gezegd wordt dat de kribbe “een noodzakelijk kwaad” is.  Deze 

kernachtige uitspraak is niet alleen mooi afgerond,  ze klopt ook 

volkomen. De kribbe is een kwaad, en wel in dubbel opzicht: 

maatschappelijk en geneeskundig. (Hommelen, 1950).   

Maatsch: moeders gaan ontaarden van hun moederlijke plicht 

Geneesk: angst voor gevaar van epidemieën 

Moeders die gaan werken worden gezien als bitches die enkel aan 

zichzelf denken 

 

Het algemene streven naar het zo spoedig mogelijk  bereiken van 

een zekere welstand is ongetwijfeld één  der overwegende redenen 

van de steeds toenemende  vraag naar plaatsingsgelegenheid voor jonge kinderen.  Het is slechts door 

het samenvoegen van de lonen van  beide echtgenoten – spijtig genoeg dikwijls samengaand  met 

overdadige aankopen op afbetalingen – dat jonge  gezinnen deze grotere welvarendheid kunnen 

bereiken  (NWK, 1960). 

 

Feminisme en tewerkstelling – HB p 179  

Deze inrichtingen […] beantwoorden aan twee behoeften  van de hedendaagse 

samenleving: langs de ene kant de  toenemende frequentie van de buitenhuise 

arbeid van  beide ouders en langs de andere kant de noodzakelijkheid om de 

socio-culturele ongelijkheden te compenseren waarmede bepaalde kinderen uit 

minder begunstigde milieus reeds zeer vroeg gehandicapt zijn (NWK, 1973). 

Jaren ’70 werken steeds meer vrouwen in de dienstensector. Die stromen ook in de 

kinderopvang. Dus armere publiek ontmoet de middenklasse in die kinderopvang. 

Men kijkt naar die 2 sociale klassen met 2 maten en 2 gewichten. Na een tijd erkent 

men nood aan opvullen van gebrek aan middelen, aan de andere kant het recht op 

arbeid (middenklasse).  

Middenklasse ouders: normale ouders met recht op arbeid 

Armere ouders: kinderopvang moet compenseren voor hun tekorten, voor 

hun “handicap” 

 

Maar géén tweerichtingsverkeer 

Een gebrekkige verbinding kan inderdaad soms  noodlottige gevolgen hebben: opsporing in de kribbe 

of de peutertuin van een handicap dat nadien niet gevolgd wordt, onopgeloste psychologische 

problemen, gezinsproblemen, gebrek aan infor-matie nopens bedreigde kinderen (mishandeling, 

drankzucht…) (NWK,  1975b). 

De kribbe moet info inwinnen over ouders, en nergens vindt je dat ouders recht hebben op info over de 

kribbe. Wel info over opvoeden geven, maar niet aan de ouders vragen wat zij willen in die zorg. 

Grotere aanvaarding dat mensen gebruikmaken van de kinderopvang, maar dat is eenzijdig.  

Ouders hebben ook geen inzage in de dossiers die men over hen maakt. Die discussie duikt vandaag 

ook geregeld op. Als er iets fout loopt met kinderen: “waarom wordt dat dossier niet doorgegeven”, “wie 

mag toegang hebben tot welke informatie” 

Vandaag zou men geneigd zijn: “je kan geen dossier aanleggen over mensen zonder dat zij dat weten” 

maar in de praktijk gebeurt dit nog vaak. Vb Schoolgeld niet betaald → doorgegeven aan het OCMW 

zonder dat de ouders daarbij betrokken worden.  

 

En een eerste regeling bij ondercapaciteit  (maar met ambivalente inhoud) 
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Wanneer meer aanvragen worden geboekt dan de capaciteit van het kinderdagverblijf mogelijk 

maakt, moet dit laatste, bij voorrang, de kinderen opnemen wier ouders het laagste inkomen hebben, 

met dien verstande evenwel dat rekening moet worden gehouden met de socio-professionele 

factoren die de opneming van het  kind noodzakelijk maken. 

Maken meer en meer plaatsen. Want instroom vergroot. “Als er plaatstekort is, moeten wij niet zeggen 

wie er eerst binnen mag”. “We gaan er gwn voor zorgen dat er geen plaatstekort is!” 

Maar in de kinderopvang is er 10 keer zoveel plaatstekort vgl met kleuterschool, maar daar hoor je niks 

van in het nieuws (nu).  

Als er toch plaatstekort is: eerst diegene die het laagste inkomen hebben.  

Wat moet je daarmee doen? 2 moeders die plaats vragen, ene is arm en de andere heeft dat nodig 

om te kunnen werken (socioprofessionele factoren) en ze verliest haar werk anders. Wie voorrang 

verlenen?  

Volgens reglement: zegt dat ge voorrang aan beide moet geven? Dus wat doen? Uw goesting! 

Daar komt het op neer! 

Zeer groot contrast tussen hoe interne werking steeds meer gereglementeerd wordt, terwijl de 

voorschriften voor wie er in mag (opnamebeleid) vrij vaag blijft. Er zijn regels, maar iedereen kan 

zijn goesting doen.  

 

Jaren 70 

• Nog geen plaatstekort, maar 

• Maar subsidiëring onafhankelijk van inkomen ouders 

o Tweede instroom van middenklasse moeder (waarvoor de kinderopvang niet 

gesubsidieerd wordt). Ze kunnen die niet weigeren, maar kunnen niet rondkomen 

doordat ze niet gesubsidieerd worden voor een belangrijk percentage van de ouders. 

Dus vanaf dan protest en men verandert de subsidiëring: vanaf dan onafhankelijk van 

het inkomen. 

• Maar werkingskosten (tijdelijk) wel 

• Urgente opvang wordt onmogelijk 

o Soms nodig bij crisis in het gezin. Maar dokter moet elk kind gezien hebben voor het 

kind binnen mag 

o Er ontstaat discussie: als er crisis is, kan je dan niet het kind later onderzoeken? “NO 

WAY” 

o Interne reglementering wordt strenger, maar niet het sociale.  

• Geen toezicht op opnamebeleid (gesubsidieerde  vrijheid) 

 

Jaren 80-2000: wachtlijsten  (De oliecrisis)HB p 183 

Werkloosheid stijgt in de industrie (de laaggeschoolden worden werkloos), maar de hogergeschoolden 

niet. Daar ontstaan de wachtlijsten. Die er tot op vandaag zijn.  

Daardoor ontstaat het Mattheüs-effect.  

 

! Mattheüs-effecten (De term komt van Herman Deleeck) HB p 183 

De uitgaven proportioneel en tendentieel meer ten goede komen aan de hogere lagen van de bevolking.  

Het gaat om omgekeerde herverdeling: ge geeft aan wie al veel heeft. 

Kinderbijslag: kinderen die langer studeren krijgen meer bijslag dus kinderen uit lager gegoede 

gezinnen krijgen minder bijslag. Dat is het mattheüs-effect  

Publieke middelen meer naar middenklasse aangezien zij er meer gebruik van maken, dan naar de 

arbeidersvrouwen 
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Door wachtlijsten wilt men betere regeling van hoe men met voorrangsregels omgaan: 

Ouders die werken en kdn dan niet kunnen opvoeden, ouders voor wie het aangewezen is dat hun kdn 

buitenshuis opgevoed worden, ouders met laag inkomen 

→ eig kunt ge dus nog altijd uw goesting doen 

 

In realiteit: uitsluiting van de lagere SE klasse door de hogere in de kinderopvang 

Ook deels structureel 

 

Eigenschappen van vraag en van aanbod 

• Eonomsiche crisis 

• HIVA studie 

 

De kinderdagverblijven nemen bij voorrang kinderen op:  van ouders die 

door werkomstandigheden niet in de mogelijkheid zijn hun kinderen 

tijdens de dag zelf op te voeden; waarvan het omwille van sociale en/of  

pedagogische motieven aangewezen is dat zij gedurende de dag een 

begeleiding en opvang krijgen buiten het  gezin; van wie de ouders het 

laagste inkomen hebben. 

 

Eerste studie (de prof deed dit op vraag van de VL gemeenschapscommissie): in Brussel (2004) en 

tweede (2010)  

 

In Brussel: indien men dit reglement zou toepassen dan bestaat er het risico: “met die Vlaamse regels 

houden we ons niet bezig” (omdat  gemeenten bna volledig Franstalig zijn) 

Vandaar uitzondering in Brussel: geven de bevoegdheid aan de Vlaamse gemeenschapscommissie. 

Zij bieden dan ondersteuning aan Nederlandstalige kinderopvang, Nederlandstalig onderwijs… 

 

Dus zij vroegen studie te doen over de noden van de Brusselse kinderopvang (?) 
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HB p 185  

Cijfers uit 2010^ 

Je kan de gemeenten rangschikken obv gemiddelde inkomen.  

Je kan dat gem artificieel op 100 zetten. Links van die lijn: daar verdienen inwoners gemiddeld minder 

dan alle inwoners samen. Meest wordt er verdiend in Ukkel… 

Minst: Molenbeek, Koekelberg, Vorst… 

Verticale as: hoeveel gesubsidieerde plaatsen zijn er tov hoeveel kdn 0-3 jaar. Dat is de dekkingsgraad 

of de dekkingscoëfficiënt.  

Gemiddelde is 100. Wie daaronder ligt: minder plaatsen dan wie daarboven ligt.  

Bijna alle gemeenten op 1 diagonaal. Rijkere gezinnen hebben significant meer kans een 

gesubsidieerde plaats te vinden waar je betaalt volgens inkomen dicht bij huis.  

Die plaatsen waar meer gegoede gezinnen wonen;  

 

Armste gemeenten: bijna geen gesubsidieerde kinderopvang. Ganshoren heeft 5x zoveel 

gesubsidieerde kinderopvang dan sint-joost. Terwijl de mensen die hier wonen minder mobiel zijn.  

 

In Gent heeft men hetzelfde willen doen en men kwam tot dezelfde vaststelling. Heeft daar hard op 

ingezet. Maar in Brussel blijft situatie min of meer hetzelfde. Wrm? Als Vlaanderen beslist: we gaan 

extra geld opnemen voor nieuwe kinderdagverblijven, dan wil de minister daar rap iets mee doen. 

Die wil liever niet dat de opvolger daar iets mee doet, die wilt dat zelf doen. Die zegt dan “ik heb 5 

miljoen, dien uw aanvraag maar in” 

Wie kan er binnen het jaar plaatsen creëren? Daar waar er al plaatsen zijn! 

Nieuw bouwen, dat duurt 4 jaar! Dus die halen dat niet. De meeste uitbreidingen gebeuren daar 

waar er al veel zijn. Dus als je niets doet: ongelijkheid blijft dan alleen maar toenemen.  
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Tenzij ze dus geld uitrekken voor 4 jaar, of lokale besturen moeten zeggen “we zullen uit onze eigen 

zak nieuwe plaatsen maken” en op het moment dat er geld vrijkomt dan kunnen zij zeggen “ja oke wij 

zijn de eerste want wij hebben al plaatsen gemaakt!” 

Dat laatste is wat Gent doet.  

 

Mensen vroegen eerst een plaats nog voor ze een kleine hadden. Omwille van de hoge 

wachtlijsten. Wat doen mensen dan?  

 

5 betekent: zij gaan vaak voorrang krijgen 

0: neen zij niet.  

 

Mogelijke voorrangsregels:  

• Broer en zus scoort enorm hoog 

• Beide ouders werken 

• Datum van inschrijving (eerst komen, eerst plaats) 

• Regelmaat van opvang (hoe vaak heb je dat nodig, fulltime gaat voor op deeltijds) 

 

De werkende tweeverdienersgezinnen krijgen dus voorrang: stabiele job. Mensen die werkloos zijn 

en plots werk vinden: “ik zou graag dan mijn kind kunnen afzetten, want ik heb net een job gevonden” 

die vinden geen plaats. Werkzoekenden vinden geen plek. Werklozen die af en toe willen dat hun kind 

iets anders meemaakt dan alleen thuis zitten, die vinden nooit een plaats.  

Broers en zussen regel is wel logisch, maar bevoordeelt die bepaalde gezinnen en discrimineren 

andere gezinnen, zonder dat dat de bedoeling is om anderen te discrimineren.   

 

Nationaliteit, lage inkomens. Studerende oudrers veel minder dan werkende ouders. 

Eenoudergezinnen neen.  

 

Op basis van rapport van 2004 is de VGC in actie geschoten: wnnr er geld vrijkwam om plaatsen uit 

te breiden heeft vl gemeenschapscommisie aan K&G gezegd: we gaan eerst zeggen wat prioriteiten 

zijn: 

1) Je moet sociaal beleid voeren als je nog uitbreidig wilt.  
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1) Regionaal clubjes organiseren waar verantwoordelijken samen komen (extern begeleid door 

VBJK) om samen na te denken: waar zijn de onbedoeld aan het discrimineren. Als we allemaal 

aan enkel dezelfde mensen voorrang geven zijn we discriminatie aant versterken.  

a. Participeer vrijwillig 

b. Als je geld wilt voor uitbreiding, gaat dat niet als je niet in zo’n club zit! 

 

In 2010 opnieuw meting gedaan: is er niets veel veranderd. Armste gemeenten zijn het dichtstbevolkt: 

daar is niet zoveel plaats. Maar als je toch goed kijkt naar de zwarte lijnen: toch aantal dingen verandert: 

eenouder gezin toegenomen, crisisopvang toegenomen. Ouders die studeren! Datum van inschrijving 

bestaat nog altijd, maar stuk minder. De economische criteria op 6 jaar tijd geëvolueerd naar een 

economische én een sociaalpedagogische verantwoording. En dat is op het geheel, het gaat over 

een hele regio die de richting veanderd. En dat zegt iets over het potentieel waarmee veranderingen 

kunnen bereikt worden met een voluntaristisch beleid.  

 

Top-down en bottom-up moet dat gebeuren. Je kan dat niet zomaar opleggen (strijd tussen beleid en 

praktijk). Er ontstaat ook druk van collega’s onder mekaar in zo’n intervisiegroep: als iemand niets 

doet van veranderingen in zijn kinderopvang kijken de anderen verantwoordelijken hem wel scheef aan.  

 

Studie VBJK 

Studie MAS (2007):  

Een zeer grote steekproef genomen van mensen die zich aangemeld hebben aan kinderdagverblijven 

in pakt 30-40 gemeenten in alle provincies. Hen bevraagd: wat zoek je precies, hoe lang , wanneer… 

“Hebben jullie gevonden wat jullie zochten?” vroegen ze dan later. 10% van de mensen die plaats 

zoekt, vinden die niet. En nog 10% vinden plaats die ongeschikt is. Dus 20% van de mensen wordt niet 

geholpen. Maar belangrijker dan dat: het zijn de werkzoekenden, laagste inkomens die 2x zoveel 

geen plek vinden. Dus de kinderopvang is discriminerend zowel economisch als 

sociaalpedagogisch.   

Als mensen geen plaats vinden, betekent dat iets heel anders voor laaggeschoolden dan voor 

hooggeschoolden. Hooggeschoolden: nemen verlengd ouderschapsverlof (weinig impact op uw job) 

en vinden paar maand later wel een plaats. Voor laaggeschoolden betekent dat een opleiding niet 

volgen, een job niet kunnen aannemen… …met veel dramatischere gevolgen. En wie de rekening 

betaald? Uitsluitend vrouwen. Uitsluitend vrouwen die hun werk verminderen. Mannen stoppen niet 

met werken voor hun kind. Ook genderdiscriminatie. 

 

En die studie van MAS zorgde ervoor dat een of andere minister (die vant fortis schandaal) daar iets 

mee wou doen. MAAR 

 

Maar familiarisering en privatisering… (zie figuur p 186) 

We komen eigenlijk uit 2 grote uitbreidingsgolven:  

Eerste was onthaalouders en daar is dat de dienstverantwoordelijke die de matching doet. 

Belangrijkste criterium: “het moet klikken” je brengt iemand pas thuis als het klikt. Bij die onthaalouders 

doet men dat. (eig wel raar: stel u voor bij inschrijving school: “we gaan eerst zien of het klikt tussen uw 

kind en de juf”) Ge kunt u voorstellen dat als ge niet zo goed Nederlands kunt, of ge draagt een overall 

en hebt tatoeages, dat men sneller zegt “dat het niet zo goed klikt”.  

Moeilijk om als minister iets daarmee te doen.  

Heel die uitbreidingsgolf, daar kan hij niet echt mee doen.  
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En die tweede uitbreidingsgolf (2000), dat zijn die kleine private voorzieningen (die heel goede en 

heel slechte): maar daar betalen ouders niet volgens inkomen. Daar kan de minister ook niets mee 

doen!  

 

Minister wilt iets doen, maar heeft maar 27% van de Vlaamse capaciteit waar hij iets mee kan doen! 

Wat kan hij dan doen? 

 

7.2 De sociale functie – HB p 187 

Een eerste initiatief dat men kan doen is de Buurt en Nabijheidsdiensten: BND’s. Dat zijn 

vormingsorganisaties die beroepsopleidingen geven voor laaggeschoolden. Wat zien ze: eens dat 

die mensen opgeleid zijn, dat ze werk niet kunnen nemen omdat er geen plaats voor is in de 

kinderopvang. Dus richten BND’s zelf kinderopvang voor die laaggeschoolde langdurige werklozen 

tewerk te stellen. En de overheid pikt daarop in: dat kan mattheuseffect oplossen. Oké jullie krijgen 

subsisides als je minstens 50% van je personeel uit die doelgroepen gebruikt en jullie opnamebeleid 

volledig richt op die doelgroepen!  

En het werkt! MAAR enorm paradoxaal effect: ze stellen allerlei lagere hoogopgeleiden op. 

Kinderopvang voor kansarmen kan op sommige plaatsen zijn van slechtere kwaliteit zijn dan 

kinderopvang voor hoogopgeleiden, met een groter verloop van personeel. Niet zo goed voor 

pedagogische kwaliteit. Maar nog veel erger: waar er een BND was, kreeg je het omgekeerde effect!  

Vb hier in Gent had ge er een. Verergering van het mattheuseffect in de reguliere voorzieningen, 

omdat men aan de ouders zei “voor jullie is er een andere kinderopvang, speciaal voor jullie.” De 

wetgever had gezegd: Oké, bijkomende voorwaarde voor BND: ge moet uw knowhow voor hoe ge 

fair opnamebeleid doet doorgeven aan die reguliere voorzieningen.. Maar ze deden dat niet, omdat 

ze dan hun bestaansreden kwijt zijn. Ze maken zichzelf werkloos dan. Dus zeggen zij: “Das zo’n 

specifieke knowhow, die gaan dat nooit kunnen”, “ze willen het ook niet leren van ons”. 

Structureel was het miss meer een stap achteruit dan vooruit!   

 

Besef groeide dat je dat nooit met individuele voorzieningen dat kunt oplossen. Je moet dat 

regionaal oplossen.  

 

Men dacht: men gaat clusters maken om een doordacht opnamebeleid te maken. Als je (vrijwillig!) 

cluster maakt waarin je opnamebeleid op elkaar afstemt, dan kan je extra subsidies krijgen. Daaruit 

gebeurde niet veel: het was vrijwillig! 

Men wou het verplichten maar er kwam zoveel verzet van de zuilen, dat daar niets van kwam. Dus 

het was wachten tot 2012 dat er echt een structureel antwoord kwam: alle voorzieningen die op trap 

2 werken (volgens inkomen) moeten 20% plaatsen voorzien voor kansengroepen, en op trap 3 30%. 

 

Gent: heeft 2 dingen ingevoerd (nog lang voor 2012 al): heel speciaal. De machinerie die ze inroepen 

noemt “tinkelbel”. Je moet je inschrijven bij tinkelbel voor je naar kinderopvang gaat. Centraal 

aanmeldingssysteem voor alle kinderdagverblijven. Je kan je niet inschrijven meer dan 6 maand 

voor je plaats nodig hebt. (want tweeverdieners deden dat, omdat ze dat konden met hun job en dat 

was het probleem) je kan je wel inschrijven ma als je het binnen 6 maand niet nodig hebt, telt het niet. 

Matching: heel ingewikkeld systeem van criteria: woonplaats, evenwicht van criteria met als doel dat 

bevolking kinderdagverblijven een zo juist mogelijke representatie is van de bevolking van Gent. 

Dus een goede verdeling van werkenden, werkzoekenden… Migratie-achtergrond… 

Gent slaagt er wel in.  
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Opvallend, want wie maakt minder kans binnen te komen op kinderdagverblijven: de tweeverdieners. 

Wie schrijft de opiniestukken in de krant? De tweeverdieners. Wie gaat er vechten voor zijn plek? 

De tweeverdieners. 

Dus dat beleid werd niet op applaus onthaalt.  

 

D   

CKO 

Nieuwe decreet 

 

 

 

 

Percentage voorzieningen die de 20%-regel respecteren. 2/3 gezinsopvang doet dat.  

Nog altijd in de situatie waar je sinds 2012 nieuwe regel hebt.  

K&G publiceert dat met een hoera “we gaan er op vooruit”. Maar dat is nog altijd 1/3 van de 

voorzieningen die niet doet wat de wet voorschrijft. En er is géén sanctioneringsbeleid!  
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In die 20% zitten nog heel sterk sociaaleconomische argumenten.  

 

 

 

Litouwen: 12 keer meer gebruiken de rijken de kinderopvang. 

Scandinavische landen doen het goed. België heeft een 2; dus het kan erger, maar is toch niet zo 

goed 

 

5B: Kwaliteit van basisvoorzieningen HB p 192 

• Beschikbaar 

o Afstand van woonplaats tot opvang 

• Betaalbaar 

o Betalen volgens inkomen, maar ook laag bedrag kan voor sommige mensen teveel zijn 

• Bereikbaar 

o Ook dat de mobiliteit het toelaat 

• Bruikbaar 

o Voor sommiuge mensen die hun werkuren niet kunnen kiezen.  

• Begrijpbaar 

o Is het mogelijk om er dialoog te hebben, wat is de betekenis voor jou als ouder 

 

Men weet al lang dat voorsch voorzieningen van hoge kwaliteit zeer pos effecten hebben op de ontw, 

zeker van belang voor kdn uit kansengroepen. Die ongelijkheid in ondw begint al voor het onderwijs.  

Men zocht vroeger naar kenmerken van ouders zelf. Nu weet men dat het niet te maken heeft met 

kiezen en dat structurele kenmerken een rol spelen.  

Nu gaat het over Policy, provision en parents.  

 

HB p 193:  

Policy Manier van financiering Provision Parents 

1. Publieke financiering 6. Democratische 12. Ouderbetrokkenheid 
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Is het niet beter om het geld aan de 

ouders te geven (zoals 

persoonsvolgende financiering bij 

personen met een beperking)? Dan 

gaan ze met vouchers aan het werk. 

Dan kunnen ze zélf kritisch kiezen en 

dan is er concurrentie tussen opvang. 

Neen. Geen enkel experiment toonde 

aan dat vouchers ongelijkheid 

vermindert. Het verhoogt het zelf.  

Omdat je op markt opereert: kosten 

beperken. Daar waar kinderopvang op 

de markt wordt aangeboden.  

 

Publieke financiering: financieren van 

het aanbod. 

Overal waar het aanbod gefinancierd 

word is er egalitair systeem dan waar 

vraag gefinancierd wordt. De trend is 

omgekeerd: we geloven nog altijd dat 

markt beter werkt dan overheid. Dat is 

NIET waar. Empirische studies tonen 

dat allemaal aan! Vraag financieren 

werkt NIET. 

Besluitvorming 

Overlegt met ouders, bruikbaarheid 

en begrijpbaarheid voorziening 

 

Ouders betrekken  

Samen werken met ouders, 

niet per se in vergaderingen 

want dat is selectief middel dat 

met enkel bepaalde ouders 

werkt 

 

2. Integratie van leren en zorg 

We hebben split system kinderopvang 

en kleutersch apart. Alle landen met 

split system hebben een slechtere 

kinderopvang dan landen waar het een 

geïntegreerd geheel is. Italie is naar 

geintegr syst aan het gaan. 

Eengemaakte normen, criteria… Daar 

wordt het 1 recht. Dit geeft grotere 

toegankelijkheid voor kansengroepen 

dan split systems.  

 

7. Analyse van prioriteiten 

Prioriteiten: kritisch over nagedacht. 

Bewust van onbedoelde 

discriminerende effecten. 

13. Toegankelijke en 

betekenisvolle informatie 

Vertalen!!! En beeldjes foto’s, 

filmpjes… 

3. Rechtenbenadering 

Het is waar je een split system hebt 

waar je er geen recht van maakt.  

Landen die het meeste kansarmen 

bereiken zijn landen waar kinderopvang 

niet expliciet voor kansarmen is. 

Scandinavische landen dus. 

8. Outreach 

Als je enkel met mond aan mond 

reclame werkt, dan heb je enkel 

mensen van 1 bepaalde groep in de 

crèche. Dus je moet actief naar 

bepaalde groepen in de 

gemeenschap toegaan: wij zijn hier, 

en wij zijn hier ook voor u (als u dat 

wenst). 

 

4. Inkomensgerelateerde 

ouderbijdragen of 0-tarief 

9.Flexibele openingsuren 
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Mensen met bep kenmerken moeten 

niet betalen.  

Wij hadden dat nul tarief een tijd.  

5. Kwaliteitstoezicht 

Centraal kwaliteitstoezicht belangrijk 

vanuit beleidspersp 

Zodat versch van kwaliteit beperkt 

worden 

10. Divers pesoneelsbeleid 

Ontzettend belangrijk 

Betekent niet dat personeel 

afspiegeling van de buurt moet zijn 

(dat kan vaak niet) 

Mensen van vb Afrikaanse afkomst: 

“nu pas weten wij dat dat ook voor 

ons is” (omdat er een Turkse vrouw 

werkt). Het feit dat het al divers is 

geeft al de boodschap dat het voor 

iedereen is en noodzaakt het 

personeel om ook met iedereen om 

te gaan.  

 

 

11. Samenwerking 

Met OCMW, met 

migrantenorganisaties, VDAB, 

inburgeringscursus, met mensen die 

Nederlandse taallessen geven. Met 

al die structuren die werken met 

mensen die moeilijk hun weg vinden 

naar de kinderopvang 

 

Sinds 2012 toch al meer bewust van. De laatste 2-3 jaar toch aantal stappen terug gezet.  

 

7.3 Een stap terug? – HB p 194 

• Elektronische kindddosiers   

o Identiteitskaart in een kaartlezen steken om zo’n elektronisch 

kinddossier aan te maken 

o Voor sommige mensen is dat echt een brug te ver: oke er zijn 

wel pc’s in bibliotheken. Maar tot 30% van hun tijd moet men 

spenderen aan ouders te helpen met dat elektronische dossier aan te maken. “Wat is 

een e-mailadres?” dan maak je dat aan voor hun. Een week later “Wat is uw e-

mailadres?” “Heb ik een e-mailadres?” 

• Bestellen is betalen  

o Zo mensen responsabiliseren. Een plaats bestellen is een plaats betalen. Dat zijn 

respijtdagen: je moet er minstens 18 betalen. Vanaf de 19de dag betaal je. De rest is 

wildernis: iedereen doet daarmee wat hij wilt. Die gesubsidieerde vrijheid is dus nog 

niet helemaal dood. Sommigen zeggen: “dag ziek = respijtdag”, anderen zeggen “nee 

dat is daar niet voor” 

o Sommige kinderdagverblijven: dagen dat je niet komt, betaal je wel maar minder dan 

een volle dag.  

o Andere kinderdagverblijven: nee je betaalt de volle pot! Dus in sommige voorzieningen 

kost de dag dat je niet komt 3x zoveel dan als je wel uw kind brengt! 

o Dat is nefast. Mensen komen niet meer terug wanneer ze die uitleg horen.  
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o Onderhandelen onder gelijken in realiteit dus niet zozeer! Wie kan er beter 

onderhandelen dan anderen?  

• Nieuwe ouderbijdragen – OCMW  

o Armste mensen betalen vandaag 3x meer dan vroeger.  

o “Als ik uitleg dat je een lager tarief vraagt bij het OCMW, zie ik ze nooit meer 

terug” 

▪ In sommige OCMW’s moet ge vanalles invullen over uw leven. Of je een 

auto hebt, huis hebt… 

▪ Bezitter van auto, maar verliest u werk: krijgt TOCH geen verlaagd tarief (in 

Antwerpen, in Gent krijg je dat wel) want zij vinden dat bezitters van auto’s 

onmogelijk arm kunnen zijn 
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Kwartaal 1,56-1,57 3 of 3,01 5 of 5,02 

 

Laagst mogelijk  tarief Uitzonderlijk minimumtarief Standaard minimumtarief 

2015-4 1,68% 2,95% 13,95% 

2016-1 1,13% 2,16% 11,11% 

Het aantal mensen die dat tarief krijgen: bijna niemand krijgt dat dus in Vlaanderen.   

HB p 195 ^ 

 

Video: childcare stories 

 

• Ouderbetrokkenheid gedefinieerd zonder ouderbetrokkenheid? 

• Onderhandelen, empathie of respect? 

• Wat leren we van de ouders in MeMoQ? 

 

7.4 Ouderbetrokkenheid – HB p 197 

In syllabus wordt gekeken naar curricula van versch landen. Analyse die door Jeroen Jansen gemaakt 

wordt. Wat zeggen ped raamwerken over ouderbetrokkenheid? Het wordt geconceptualiseerd op 

versch manieren. Iedereen is voor ouderbetrokkenheid, maar wat dat betekent; daar is minder 

consensus over. 

Je moet weten wat ouders belangrijk vinden. 

 

WAAROM (p 198-203) 

1. Een kindgerichte omgeving scheppen – HB p 198 

2. De ontwikkeling monitoren – HB p 199 

• Nodig om de ontw te monitoren  
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• Vaak lees je: ‘zodanig dat ouders thuis de ontw ku volgen’ en dan is het dus niet meer 

“wij luisteren naar ouders” maar “zij moeten doen wat we zeggen” en dus die 

wederkerigheid ontbreekt 

3. Pedagogische praktijke onderhandelen – HB p 200 

4. Zachte overgangen – HB p 201 

• Ook dat kan vanalles betekenen: “wat je voor je kind moet doen om je kind voor te 

bereiden” en niet “wat moet de school doen”: eenrichtingsverkeer 

5. Opvoedingsondersteuning  - HB p 202 

 

HOE? 

Sociaal-pedagogisch of schoolrijpheid? Vaak het kind klaarmaken om, en niet sociaal-

pedagogische 

Ouderbetrokkenheid gedefinieerd zonder  ouderbetrokkenheid 

Scholen waar leren belangrijk is, leren gaat om cognitieve ontw, net daar gaat het om plaatsen waar 

ouders gwn belangrijk zijn voor “het informeren van ouders”  

Scandinavische landen: ouderbetrokkenheid meer wederkerig 

Wat ouderbetrokkenheid is?  

Wie bepaalt de visie op goede ouderbetrokkenheid? Zelden met ouders besproken 

Dat is een van de merkwaardigste paradoxen.  

We willen ouders die naar de bijeenkomsten gaan, die 2 vragen stelt maar geen 10. Die mondig is, 

maar mondig om te spreken over dingen die wij belangrijk vinden en niet de andere dingen.  

Zoals wat Katherine zei i/een van de lessen (nu 3/05/18): focusgroep: elke dag een vraag stellen, 

neenee das té veel: beter 3-5 ker per week! Hoe ouders dus nadenken over wat professionals 

goede ouderbetrokkenheid vinden en daar proberen aan te beantwoorden 

In de praktijk is dat dus verschrikkelijk: het is niet omdat ouders geen vragen stellen dat ze geen vragen 

hebben.  

Vaak in HBn: “we moeten streven naar een meer gelijkwaardige relatie” 

Prof: ik geloof dat niet en dat is niet goed.  

Dan doe je alsof je gelijk bent en dan gebeurt er vanalles waar ge geen vat op hebt 

Doe net niet alsof ge gelijk zijt: erken dat je ongelijk bent en hoe werken we op een faire manier 

met die gelijkheid? Doe niet alsof we gelijk zijn. Maar probeer wel met die ongelijkheid om te 

gaan. Begrijpen hoe die in elkaar zit: wat die ongelijkheid doet.  

 

7.5 Wederkerigheid – HB p 204 

Kan de ondergeschikte wel spreken?  

In die focusgroepen van die Katherine: hun zorgen, waar ze van wakker liggen, en dan zeggen ze 

“maar hier is het wel oké hoor! Hier hebben we geen klachten!” 

 

Ongelijkheid als basis-conditie 

Can the subaltern speak (Spivak, 1988) 

• Niet vertrouwd met conventies 

o Blanke ouders zijn meer vertrouwd drmee dan andere 

ouders. En die andere ouders wéten dat ook en houden 

zich gedeisd.  

• Niet op gemak (eigen ervaring) 

o Vaak ook negatieve ervaringen met school.  
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o Ouders werden op school geroepen omdat hun kind niet aan de normen beantwoordde 

en als dat wel goed ging dan werden ze niet geroepen.  

• Taalbarrière (vrees om dom te lijken) 

• Gebrek aan vertrouwen 

o Als ik iets zeg dat hun niet aanstaat, gaan ze dat dan niet uitwerken op mijn kind?  

• Fatalisme 

o Wat ik ook zeg, ze gaan zij daar toch niks mee doen, wat is het nut?  

• Sociale isolatie en economische stress 

o Moeilijk om lang vooruit te denken 

o Er gebeurt vanalles dat niet verwacht is in het leven van mensen die het econ moeilijk 

hebben, dat geeft ook heel wat stress 

o Heel vaak dat ze niet opdagen op een afspraak. Professionals worden na een 5-tal 

keer heel ambetant op die ouders, omdat ze niet opdagen.  

• Respect voor professionelen 

o Ik wil niets slechts zeggen over de mensen, zij weten dat beter en hebben daarvoor 

gestudeerd. Mijn mening is niet zo belangrijk  

o Ze gaan niet zeggen wat ze te zeggen hebben, zelfs al vraag je hen om feedback.  

 

Dus ga er niet uit van “we zijn gelijk” maar ga uit van “hoe werken we in die context van 

ongelijkheid” 

 

Van Laere: het is niet omdat ouders geen vragen stellen dat ze geen vragen hebben 

 

Proberen goede ouder te zijn 

• Because it’s my first time that I am a mum and they have  a lot of experience. I would have 

accepted their advice no matter what, honestly. (Neamat) 

o Nemat moeder die vluchtte omwille van burgeroorlog. Aisha interviewed ouders net 

voor ze kind brachten, paar weken later en 6 maand later. Ze drukt die ongelijkheid uit, 

Neamat. Als professionals zeiden: het is goed voor uw kind zijn ontw om een gele pot 

op zijn hoofd te zetten: dan zou die dat wss nog doen ook. 

• The child reflects its parents when it goes into society,  into school (Marie). 

• In Africa, if you don’t respect elders, will not good for you  and your baby! Maybe some time I 

will take the baby to  Africa to visit, yes. So in Belgium if you grow the baby  nice, if you grow 

the baby the way you should have  grown him or her, he will respect elders, yes. Then  

sometimes if your friend come to you at home, if the  baby see your friend after one or two 

years, he will tell  the baby ‘say hello to aunt’, say good afternoon to uncle,  say good afternoon 

to auntie. It’s good, yes. (Marie) 

o Beleefdheidsregels vindt zij heel belangrijk en dat zij ook door andere moeders als een 

goede moeder te zien.  

o Was gewoon haar kind in slaap te wiegen op haar rug (doek). Ze doet dat niet meer, 

omdat ze denkt dat de Belgen dat een slechte manier zouden vinden. Iemand heeft 

haar zelf gezegd dat dat strafbaar is hier.  

 

Nomadische identiteit 

• Yeah my aunts, they had a lot of impact [laughs]. And it  was really a good one, because it’s 

really nice when you  are surrounded by people who already raised children  and who know 

how to deal. It’s not how to deal, but they  already know what to expect and what it should be 

done  or not. Even though we say they have very ancient  methods and I don’t know; whatever 
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and maybe the  modern methods they are better, but it’s really it gives  you a lot of insight and 

a lot of things you think about… Ancient people, they always feel that children should eat  a lot, 

and I don’t feel that they should eat a lot. (Neamat) 

o Haar tantes hadden invloed op hoe zij als moeder is 

o Ze zegt: voor mij zijn die tantes heel belangirjk (die tantes zijn in Libbanon) Die zijn 

heel belangrijk voor mij, die zijn mijn soc network en die weten zoveel over opvoeding; 

en dan geeft ze vb over iets waar ze absoluut niet mee akkoord gaat.  

o Ze is het niet eens met hen, maar toch zijn ze een belangrijke vorm van steun 

o HB p 205 ^ 

 

• In the day care centre they are against it, because she’s very young and…  they don’t train the 

babies until they are two. Sometimes in the day care  centre when she wakes up, they put he 

on the potty, but it’s always too  late. Because the moment the child has 

to wake up, you have to take him,  take his diaper and put it on the potty, 

you see. But in the day care centre  fo example a child… many children 

would wake up at the same time, so  you have to deal with one child at 

the time. And until now she doesn’t  know that she has to control her 

muscles, (1)  maybeshe, I think that she can  do it now. So she has to 

learn how to do it. So most of the time it’s too  late, but they try to… I 

think even though they don’t agree with me, but  they do it. And I think 

it’s amazing you know, because for them, err…,  when you put a child 

of two years on a potty, there’s not a lot of  responsibility. Because you 

don’t have to watch him. You don’t have to sit,  and he has to finish and 

he will call you when he’s done. But with X  [names her daughter], she’s 

very young so someone has to keep an eye  on her. (2) And it is not 

really logic when you have 21 children. You see, so I  think it’s amazing even if they don’t do it 

every day. The fact that they do  it from time to time. I think it’s amazing, yeah. (3) (Neamat) 

o Vraagt aan personeel van de kribbe om haar dochter op het potje te zetten (ze is nog 

maar 6 maand): dat beschouwen we in België geen good practice. 18 maand is pas 

een goede tijd. Zindelijkheidstraining kan pas als kdn controle over sluitspieren 

krijgen, en dan confronteer je kdn met dat falen en dan doe je je kind geen goed. Die 

rijping komt pas rond 18 maanden.  

o Na 6 maand komt ze daar ook uitgebreid op terug: daar gaat dit fragment over ^ 

▪ Je ziet in wat ze zegt: (1): moeder weet perfect wrm de vraag die ze stelt een 

onmogelijke vraag is: het heeft geen zin de moeder nog eens uitleg te geven 

over ontwikkelingspsychologie. Het is dus niet domheid van de moeder: ze 

weet het perfect. Ze weet wel waar het over gaat.  

▪ (2) op het moment dat kdn wakker worden van de siësta, dan zijn die kdn 

verloren. En zij wilt graag dat haar kind dan op het potje wordt gezet. Dus dan 

moet iemand naast haar gaan zitten. Ze vraagt individuele aandacht voor 

haar kind. De vraag van haar moeder is miss een manier om aanwezig te ku 

zijn, zonder dat ze daar aanwezig is 

▪ (3) Ze zegt zelf: bijzonder dat ze dat toch doen. Ook al zijn ze het er niet mee 

eens. Die vraag over dat potje betekent een vraag naar zorg, maar ook ‘ik 

wordt hier gehoord’: mijn stem mag bestaan. Ik heb belang!  

• Poging om toch wederkerigheid te installeren 

HB p 205 ^ 
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Quote van Jaques Derrida: Echte gastvrijheid is gastvrijh die geen vraag stelt. Want een vraag houdt 

al iets voorwaardelijk in en afh van het antw ben je meer of minder welkom. Maar tegelijkertijd: hoe kan 

ik de ander verwelkomen als ik niets vraag? Als ik niet geïnteresseerd ben in wie hij is? In zijn 

drijfveren, in zijn uniciteit? In zijn enigheid? Tussen die twee moeten we bewegen. We kunnen niet 

onvoorwaardelijk gastvrij zijn. We kunnen ook niet alles voorwaardelijk maken. Tussen die 2 moeten 

we ons positioneren als professionals en als individuen.  

 

7.6 Wat  gebruikers  zeggen – HB p 206 

 

Praktische motieven: hoe ver rijden, openingsuren.  

Pedagogische motieven: mooi ingericht, mijn kind gaat daar fijne tijd beleven, zal goed zijn voor soc 

ontw!  

“Lager opgeleide, allochtone ouders hechten meer belang aan prakt motieven, hoger geschoolde 

autochtone ouders hechten meer belang aan ped motieven. Drm zitten ouders van hooggesch in 

betere kwalitatieve kribbes.” → Dat is niét waar, blijkt uit onderzoek.  

Alle stat analyses die ze daarop loslaten vinden geen verband tussen gezinskenmerken en hoe 

kwalitatief de kribbe is. Geen significante verschillen. Dus niet zo dat je kansengroepen betere ped 

motieven moet aanleren.  
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HB p 207 ^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB p 208 ^ 

Alle ouders zijn tevreden over alles. Algemene tevredenheid op een 5-punten schaal. Met een zeer 

kleine standaardafwijking: alle ouders zijn tevreden over alles.  

 

Er is geen enkel statistisch verband tussen tevredenheid van ouders en de score op welke dimensie 

dan ook. Tevredenheid van ouders zegt niets over de pedagogische kwaliteit. En dat is ook logisch! 

Wat wij meten zijn per definitie dingen die gebeuren als die ouders daar niet zijn! Betekent dat dat wij 

hun tevredenheid moeten meten? Neen; maar we moeten niet denken dat we zo weten hoe de kwaliteit 

is.  

  

Kwaliteit … (Nmin= 3095) M Min-max SD 

Van manier waarop kinderbegeleiders met jouw kind omgaan 4.38 1-5 .64 

Voor jouw kind 4.36 1-5 .63 

Van de beginperiode 4.24 1-5 .72 

Van algemene aspecten (o.a. naar ruimte, groepsgrootte, 

betaalbaarheid, …) 

4.23 1-5 .65 

Van de dagelijkse werking 4.12 1-5 .73 

Algemene tevredenheid 4.67 1-5 .53 
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Blauwe balken: verantwoordelijke zeggen dat communicatie beter verloopt dan ouders dat echt 

vinden. Over bijna alles is er een verschil: verantwoordelijken schatten de communicatie hoger in, 

zijn te rap content, behalve over de werking en de buurt en daar zijn de verantwoordelijken zelfs 

iets negatiever dan de ouders; 

 

8 EEN PEDAGOGIEK  VAN DIVERSITEIT – HB P 235 – P 

252 

Hoofdstuk 9 in syllabus 

 

• De mythe van de homogeniteit 

• Identiteit (Mag ik er zijn ?) 

• Verbondenheid (Mag jij er zijn?) 

• Vooroordelen en discriminatie 

• Superdiversiteit 

• Meertaligheid 

 

8.1 Identiteit  

• Emre  

o “mama wij zijn toch geen turken? Wij zijn toch niet vuil?”  

o Prof vond daar niets over in de universiteit van publicaties.  

o Lag aan de basis van onderzoek hier rond diversiteit: praktijk en project.  

o Die vragen die moeder had over haar zoon, die komen zeer veel voor.  

• Maricella   

o Peuters rond de tafel en de juf vraagt “haal de puzzels uit de kast”. Meisje geeft dat 

aan Maricella (Mexicaanse afkomst), een veel te makkelijke puzzel met peren op. Juf 

vraagt “Wrm geef je geen andere puzzel aan Maricella?” “Omdat Maricella nog niet 

zo slim is.” 
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• Rajae 

o Juriste. Doet teambegeleiding voor kdn.  

o Heel gelijkaardig verhaal van haar dochter: ging haar dochter halen “mama praat 

aub nooit Arabisch tegen mij als de andere kdn erbij zijn”  

• En al die anderen 

o Kdn nemen sociale normen zeer snel op.  

o Altijd hoofdstuk nodig over diversiteit. Nieuwe curriculum van de Nederlandse 

kinderopvang kwam uit en daar stond niéts in over diversiteit/meertaligheid.  

• Van welke cultuur ben jij? 

o De vraag “is het oké te zijn wie ik ben?” 

o Culturele identiteit: dat stukje dat met culturele achtergrond te maken heeft.  

o Moeilijke vraag: miss beter “van welke culturEN ben jij?” 

 

8.2 Beschavingsoffensief – HB p 237  

• “Stolen generation” 

o Bovenste foto: aboriginals die men ontvoerde om dan 

herop te voeden 

• Boarding schools voor “first nations” 

o Onderste foto: Canada (first nations ontvoert om hen 

te beschaven in een boarding school) 

• “Als zij meer zouden worden zoals wij, dan zou dat  beter zijn voor hen. En voor ons.” 

o Westerse samenlevingen hebben zich lange tijd zo gedragen: pogingen te 

assimileren.  

• Bij ons: arbeiders opvoeden (niet zo extreem maar toch) 

• Les écoles du Docteur Miele 

o Meisjes uit arbeiderswijken opvoeden en beschaven, 

zodat die op hun beurt de arbeidersmoeders konden 

beschaven. 

• Armoede = ziekte = morele ziekte   

• Eugenetica 

o “Dat gaat het land verzwakken” 

• Wij-zij en colonialisme 

o Idee van homogeniteit van België (Franstalig toen) en de anderen (Congo) 

voorgesteld als radicaal anders dan ons: wij beschaafd en gelovig; zij barbaars, 

primitief, ongeletterd…  

 

• Orientalisme 

o Boek waarin … verteld over de manier waarop de Oriens voorgesteld wordt. Allemaal 

stereotiepen die voorgesteld worden, vb die van de buikdanseressen (dat bestond 

niet, de Britten maakten dat ervan en uiteindelijk hebben ze dat beeld met zichzelf 

vereenzelvigd)  
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Als ze niet hard genoeg werkten op de rubberplantages werden hun handen afgehakt.  

 

 

8.3 Bange blanke man – HB p 239  

Migratie in de jaren ’50. Arbeiders importeren voor de mijn- en de staalindustrie.  

 

Achilles Charbon 

Per arbeider dat ze leverden kreeg Italië een ton steenkool. Dat was 

het akkoord dat hij maakte 

Wanneer dat niet volstond begonnen we meer en meer arbeiders uit 

andere landen te importeren 

 

Veel Turken in Gent komen trouwens uit dezelfde stad in Turkije. Man in Brussel nl. naar 

Turkije: “als ge mij zoveel geld geeft, dan geef ik u werk in Brussel” hij had helemaal geen werk 

en liet die mensen gwn achter in Brussel. Die mensen kenden wel mensen in Gent en konden 

daar dan terecht. Werkten dan in Gent in de textielfabrieken, daar waren ze heel tevreden van 

hen: “kennen jullie nog mensen in Turkije?” en vandaar. 

de broeierige atmosfeer van de wagens, het samen  slapen van de ouders en kinderen in éénzelfde  

bekrompen ruimte; de onbeschaafde manieren van  spreken en handelen veroorzaken een 

tropoïdale  versnelling van de ontwikkelingsstadia van jeugd tot  puberteit en volwassenheid. (Glorieux-

Depoorter, 1950). In dat NWK veel over gesproken en over nagedacht: in zeer negatieve termen over 

gedacht. “De broeierige atmosfeer van de wagens” (leefden toen in woonwagenparken). Dat morele 

en hygiënische dat vermengd werd. 
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voorvaderlijke tradities, riten en taboes, opvattingen  over hygiëne, voedingsgewoonten en een 

eigenaardig  wantrouwen ten opzichte van inenten en spenen en ze  staan bijvoorbeeld laat op, wat 

het bezoek ten huize van  de verpleegster vaak bemoeilijkt. (NWK, 1968)  

Zelfs pamfletten van de boerinnenbond: “moeders houdt uw dochters binnen, want de Italianen 

komen” 

 

8.4 Multiculturalisme – HB p 241 

TEKST 1: 

Het programma … gaat uit van de eigenheid van onze cultuur. Niet van ras of haat voor anderen (…). 

Een gezonde samenleving  moet een elementaire vorm van culturele samenhang blijven vertonen. We 

dienen rekening te houden met cultuurverschillen. De  tegenstanders hiervan propageren een soort 

smeltkroessamenleving (…) Men kan alleen maar vaststellen dat deze multiculturele  utopie in de 

praktijk (…) leidt tot massale ontworteling, tot gettovorming, tot feitelijke apartheid en zelfs tot 

wederzijds racisme. 

Talrijk zijn de voorbeelden van volken die door andere volken werden onderdrukt of als 

tweederangsburgers werden behandeld.  Talrijk ook zijn de volken die door andere volken werden 

opgeslokt, of die zelfs van de aardbodem werden weggeveegd. (…) vraag  dat maar aan de Noord-

Amerikaanse Indianenstammen, aan de Australische Aboriginals enzovoort, voor zover ze het nog 

kunnen  navertellen (…) Andere volken werden dan weer beroofd van hun taal en cultuur, en dus voor 

een stuk van hun ziel, denken we  maar aan de Ieren.  

 

In verband met (…) cultuurverschillen dient gewezen te worden op (…) de islamistische godsdienst, 

die door vele tienduizenden op  ons grondgebied actief wordt beleden en die niet als een westerse 

(…) godsdienst kan beschouwd worden.  

 

Veel allochtone kinderen hebben een ernstige leerachterstand. Deels is dat te verklaren door de 

culturele kloof, deels door de  dikwijls gebrekkige kennis van het Nederlands. 

Vele vreemdelingen zijn afkomstig uit een heel andere cultuur en zijn niet deelachtig aan de Europese 

cultuur en beschaving. (…)  Ze houden vast aan geheel andere cultuurpatronen en voelen zich nog 

steeds verbonden met de cultuur en de tradities van hun  thuislanden (…) 

TEKST 2: 

We kunnen ‘het’ meditterane gezin kenmerken als een ‘positioneel’, dus rolbepaald gezin. De 

communicatie verloopt er goed  wanneer ieder zich gedraagt zoals zijn rol voorschrijft. 

 

In onze contacten met buitenlandse ouders krijgen we niet alleen met taalproblemen te maken, maar 

bovendien met  cultuurproblemen. (…) Om twee redenen is het op tijd komen moeilijk voor deze 

mensen. Ze hebben geen precies begrip van tijd,  (…) Een tweede punt is dat vreemden, 

familieleden, met name anderen, steeds van groter gewicht zijn dan een abstracte afspraak.  Natuurlijk 

zijn er ook uitzonderingen: buitenlanders die heel precies op tijd komen omdat ze weten dat zoiets 

westers is.  

 

Het buitenlandse kind wordt ook in feite niet voorbereid op onze samenleving, maar op die van zijn 

ouders, een samenleving  waaraan het kind later als volwassene waarschijnlijk niet zal deelnemen. 

Toch zal het niet mogelijk zijn om ouders andere  opvoedingswijzen aan te leren. 

Gemeenschappelijk: “ge hoort er niet bij” 

Tweede tekst zeer veralgemenend. Grote aandacht op de taal- en leerachterstand.  

Tamelijk deterministisch: het kan niet anders.  
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Veel gelijkenissen tussen de 2 teksten.  

 

Eerste tekst komt uit het Vlaams Blok.  

Tweede tekst komt uit handboek voor sociaal werkers. 

 

8.5 Identiteit 

Meervoudige identiteiten 

In plaats van essentialistische (tribale) identiteiten 

• Detraditionalisering 

o We worden niet meer bepaald door ons …? Het is 

niet omdat je Arabisch spreekt dat je per se munt 

thee moet drinken! 

o Maar het ook niet ontkennen! 

• Dis-embedding en re-embedding 

o Re-embeding in een veelheid van tradities. Vb Prof: academische cultuur, deels 

Vlaams, deels Frans.  

o Noemt dat soms multifrenie. Dat is géén pathologisch begrip he! 

• Intersectionality (how the Irish became white) 

o “Zwart zijn is 1 ding, maar zwarte vrouw zijn is heel anders”. Intersectionaliteit.  

o De Ieren werden niet gezien als Amerikanen. Werden eerder gezien als “Zwarten”. 

• Multifrenie / hyphenated identities 

o Wij zijn meervoudige identiteiten.  

• Veel meer terugdenken in stereotiepen… Boek “Moorddadige identiteiten” van Amin 

Maalouf (Libanese schrijver)HB p 243: als je mensen reduceert tot 1 identiteit, dan leidt dat 

altijd tot geweld. Als uw religie moét bepalen wie je bent, dan gaat het om religieus 

fundamentalisme. Waar je vandaan komt: fanatiek nationalisme etc. We moeten zien dat 

identiteit veellagig is, verandert naargelang het moment. Vb Hoe homo’s vroeger gwn zichzelf 

konden zijn en dat was niet allesbepalend, maar bij het fascisme werd het wél iets 

allesbepalend.  

Als we een kind telkens aanspreken op een bepaald aspect van die identiteit en gaan 

kwetsen op dat aspect, dan wordt dat aspect ook meer en meer belangrijk voor dat kind.  

 

 

Boek 1: Tekst 2. En boek 2 (het “vreemdelingenprobleem”): Tekst 1.  

Tribaal concept van identiteit: alsof je van een stam bent. 

Vandaar die provocerende vraag: “Van welke cultuur ben je”. Je kan niet gereduceerd worden tot 

1 enkele zaak. 

Van welke cultuur ben ik: Prof: “ik ben Brusselaar/Belg. Ik zie me niet als een Vlaming. Maar ik 

ben ook pedagoog, ik ben ook vader. Naargelang waar ik ben, ben ik ook iemand anders” 
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8.6 Ik en de ander 

• Voor-vooroordelen 

o Omdat men nog niet echt van vooroordelen 

kan spreken. Maar ze ° veel vroeger dan we 

lang gedacht hebben. Kinderen leren lang voor 

dat ze taal uiten. Zo leren kdn lang 

stereotiepen voor ze ze uiten.  

• Wankumbu, Maricella en de anderen  

o Wankumbu: witte jongen naast Wankumbu en 

die neemt washandje en begint over de knieën van die jongen te wrijven. Moeten we 

hier iets op zeggen? Wat doe je als opvoeder daarmee? Als die zwarte jongen niet 

gekwetst is: moet je dan niets doen? Want ontneem je die witte jongen dan geen 

leerkans? Ben je die witte jongen geen uitleg verontschuldigd? Als die wrijft over die 

knieën en die kleur gaat er niet af? Moet je dat niet uitleggen? Hoe leg je dat uit? 

o Kinderbegeleidster zei: “dat is een cadeau dat hij van zijn mama en papa heeft 

gekregen. En jouw kleur heb jij van jouw mama en papa gekregen. Elk kind krijgt 

dat als cadeau van zijn mama en papa” → ze legt het genetische aspect uit en ze 

verbindt, terwijl ze het verschil uitlegt.  

o Is dat een vooroordeel? Neen. Maar wel een associatie van zwart met vuil, dus daar 

moet wel op ingegaan worden.  

• Onderzoek in Noord Ierland (Conolly) 

 

• Veralgemeningen en stereotypen (cognitieve redenen) 

o Veralgemenigen over bolvormige dingen (als we pingpongbal laten vallen of 

springbal, gebeurt hetzelfde).  

o Sommige veralgemeningen zijn waar, andere minder. 

o Neiging om waarnemingen die onze ideeën bevestigen. (Cognitieve dissonantie) Vb 

Mensen die met een BMW rijden gebruiken hun pinkers niet en kunnen niet deftig 

rijden. Telkens dat iemand een fout maakt: “ZIE JE WEL” ipv die dat zich er wel 

aanhouden op te merken 

• Jaloezie (emotionele redenen) 

• Racism by omission (sociale redenen) 

o Kinderen hebben antennes voor opvoeding. Nemen allerlei waarden en normen over 

(socialisering). Maar kinderdagverblijf is geen geïsoleerde ruimte: zit in die 

samenleving. Kunnen ook waarden en normen in zitten die fout zijn.  

o Koken-eten spelen: herkennen hun materiaal van thuis, en anderen niet.  

o Boekjes waarin je jezelf herkent, en anderen niet (of in een rare rol) 

o Sommige kdn herkennen de liedjes die men afspeelt, en anderen niet;  

o Sommige kdn hun taal wordt herkend, en anderen niet.  

o Momenten waarbij we vragen van kdn uitlokken om ze te kunnen scheppen: om het 

bestaan van vooroordelen net kunnen uitleggen!!! 

- Vb: namiddag (16uurtje): “wat is het soort van brood dat jullie thuis vaak 

eten?” En ervoor zorgen dat de vele verschillende soorten brood thuis 

aanwezig zijn.  

Meisje blijft maar brood van ander meisje afnemen en dat weggooien: “NEEN” 

zegt ze tegen haar. Juf: “Wat is jouw lievelingseten?” “sandwich” “Heeft jouw 
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mama geleerd niet met eten te spelen?” “Idd” “dat is heel mooi dat jouw mama 

je dat leert. Wat is jouw lievelingseten?(tegen ander meisje)” “chapati.” “Hoe 

doet jouw mama dat thuis?” (ze doet weer dat klappen op het eten) “Dat is 

mooi dat jou mama je leerde dat zo klaar te maken en het is mooi dat jouw 

mama zei dat je sandwiches zo eet” 

Organiseert activiteit om verschil uit te lokken en gelijkenis: beleefdheid 

en soorten eten.  

• Prevailing prejudice (taalachterstand?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvlambare vingers: boek.  

Spiegeltje spiegeltje: boek (2-4 j met activiteiten) 

 

 

Gezinsculturen of culturen van herkomst 

(muziek die je thuis speelt of muziek uit jouw land) 

Er is een verschil tussen “breng eens muziek uit uw land” (enorm 

discriminerend) en “Welke muziek luisteren jullie graag? Kan je dat 

meenemen dan kunnen we dat afspelen!” 

 

• Feestdagen   

o Zijn er bij jullie feestdagen die je belangrijk vindt en die je met ons wilt doen? Kunnen 

jullie ons helpen te zeggen hoe we dat vieren?” Bij ELK kind, want Pasen wordt vb 

ook anders gevierd. En niet vb ineens Diwali vieren als die ouders dat misschien niet 

eens vieren! Dus vraag alles eerst!!! 

• Speelgoed   

o Kinderen op de grond zetten of vindt men dat niet oké? 

• Inrichting   

• Boekjes 

• Familiemuur 
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o Foto’s van de families: mensen kiezen zelf hoe ze afgebeeld worden. En kinderen 

zijn daar ook echt mee bezig. Besef van de diversiteit van de SL. Ook kan er 

discussie ontstaan: we zijn het niet allemaal eens met wat oké is en wat niet. 

• … 

 

Kan alles? 

• Quid Sinterklaas? 

o Sinterklaas en zwarte Piet. Het is een staatszaak geworden.   

• Buffalo’s? 

o Omwille van het logo. Komt van het optreden van Buffalo Bill in de arena van Gent. 

Voorstelling van indianen die de first nations zelf zeer stereotiep en denigrerend 

vinden.  

 

8.7 Multiculturaliteit – HB p 241  

Geschiedenis: in NL internationaal onderzoek, gedaan: hoe denken mensen over diversiteit in 

voorschoolse voorzieningen. En ze hebben 4 types: wat zijn de verschillende opvattingen?  

Een ervan herkennen we vandaag nog. 

  

Aanpassingsmodel Overgangsmodel Omgangsmodel Cultuurveranderings

model 

Doel Zo snel mogelijk 

aanpassen 

 

Taal: ze in het bad 

stoppen. Zo snel 

mog aanpassen.  

Aanpassen met 

Overgangsperiode 

waarin aantal 

faciliteiten zitten 

Omgang tussen 

mensen uit  

verschillende culturen  

bevorderen, identiteit 

en  vooroordelen 

Uit elke cultuur het 

beste  overnemen 

Mengcultuur 

 

Soort van utopie van 

de wereld als een 

melting pot.  

Programma Voor iedereen gelijk 

 

Geen speciale 

aanpassingen 

Tijdelijk rekening 

houden  met 

elementen uit  

thuiscultuur en taal 

 

Niet omdat we 

vinden dat dat 

belangrijk is in die 

publieke ruimte, 

maar omdat 

kinderen zsm 

worden zoals wij 

Voorkeur voor 

gemengde  groepen 

Multiculturele 

activiteiten 

 

Stereotiep: bij het 

Suikerfeest gaan we 

allemaal met de 

handen eten en de 

dag erna doen we 

weer “normaal”. 

Toeristischer, wel 

meer aandacht voor 

cultuur.  

Voorkeur voor 

gemengde groepen   

Meertaligheid 

 

Lijkt op 

omgangsmodel maar 

met ander doel voor 

ogen. 

Ouders Eventueel wat extra 

uitleg  over “zo doen 

wij het” 

 

Turkse ouders 

uitnodigen: hoe wij 

Informatie in aparte  

groepen om 

aanpassing te  

bevorderen 

Belang van 

uitwisseling 

over verschillende 

culturen  heen 

Belang van 

uitwisseling over  

verschillende culturen 

heen 



 

PAGINA 

125/189 

 

het doen. Aanraden 

thuis nederlands te 

praten tegen hun 

kind, zelfs al kunnen 

ze het amper. 

Materialen Gewoon, zelfde voor  

iedereen 

Tijdelijke 

aanpassingen  

mogelijk 

Veel cultureel 

speelgoed,  muziek etc 

Veel cultureel 

speelgoed,  muziek 

etc 

Personeel Zelfde voor 

iedereen, geen  

divers 

personeelsbeleid 

Allochtone leidsters 

voor  gevoel van 

veiligheid voor  

aparte groepjes 

Gemengd personeel Gemengd personeel 

 

4 modellen. Elk van die modellen heeft lichtjes andere ideeën over de 5 elementen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kritieken 

1. Culturalisering (tribalisering van de identiteit) 

• Monolithische opvatting van wat culturele identiteit is.  

• Weinig aandacht voor andere zaken van identiteit: weinig aandacht voor gender, voor 

armoede, voor economische status… 

2. Kinderopvang is geen machtsvrije ruimte 

• Geen verhouding tussen gelijken, er is een hiërarchie van culturen, een hiërarchie 

van talen… 

3. Super-diversiteit 

• Niet rekening houden met de actuele situatie.  

• Superdiversiteit: “Sleepstraat in Gent vroeger 60% Belgische origine, 40% Turkse 

origine. Vandaag met wel 60 soorten verschillende origines. De Sleepstraat is niet 

meer homogeen. Vroeger werden Turken in het zak gezet door Belgen door te veel te 

betalen voor een huis. Vandaag worden Bulgaarse gezinnen in het zak gezet door 

Turken die huizen te duur verkopen.”  

• Veel subgroepen gekomen die ook intern zeer heterogeen zijn.  

4. Experts in de kinderopvang weten hoe het moet  (ruimte voor onderhandeling) 

• Elke groep had 2 leidsters: eentje eentalig, andere taal van de anderen en Nederlands. 

Nu gaat dat niet meer: ge kunt volwassenen geen 20 talen laten spreken. 
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Brussel 2de grootse diversiteit van de hele wereld.  

 

8.8 Mythe van de homogeniteit – HB p 246 

8.8.1 Homogeniteit van leeftijd 

• Split system 

• Aanpassingsklas 

• Diversiteit als op te lossen probleem (liefst buiten de  school?) 

 

Meertaligheid 

• Immersie-modellen 

• Thuistaal als hindernis voor schooltaal? 

o Als je openheid probeert te creëren voor de thuistaal, wordt je bijna uitgescholden 

omdat men al denkt dat je insinueert dat Nederlands niet belangrijk zou zijn. 

o Emersiemodellen (dominante taal) werken niet 

o Elke taal is een voordeel voor een andere taal te leren. Makkelijker als je je 

moedertaal goed kent. Drm heel slecht advies te zeggen aan ouders Nederlands te 

spreken tegen hun kind. Als je 2 talen kent, krijg je meer taalgevoel. Makkelijker derde 

taal te leren.  

• Bilingual assitants 

 

Sociale steun 

• Tienermoeders 

• Moeders in armoede 

• Eenoudergezinnen etc   

Neiging om die sociale steun in uniforme groepen aan te bieden.  

 

Bonding AND bridging 
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8.9 Sociale cohesie – HB p 249 

Wat moet je doen als je de thuistaal wilt waarderen, maar er worden 10 

verschillende talen in de klas gesproken?  

 

• Ontmoeten is niet vanzelfsprekend   

• Scripts 

• Functionele meertaligheid 

o We gebruiken de meertaligeid van de kdn en gezinnen als pedagogisch 

uitganspunt. En dat doen we van jongs af aan. Vb je leest een boek “dat is de kat van 

Jules”: wie kent er een ander woord voor kat? En al die versch woorden gaan we 

opschrijven: plekken geven aan die talen. Dan krijg je vb een kind dat op een bep 

moment zegt “dit vind ik wel eigenaardig”: in het Engels hebben we 2 woorden voor 

een deur! Door of gate; en in het Chinees is dat niet zo! En dan heb je een kind van 12 

jaar die ontzettend veel talen van de ander leert en ze zien elkaars taal als een bron 

van kennis, van inspiratie, van interesse.  

o Men doet alsof de discussie die we vandaag hebben.. (maakt zijn zin weer niet af) 

▪ Als is groepjes gewerkt werd, kdn in hun moedertaal konden overleggen 

▪ NVA kan dat weer ni aan, alsof de school naar de verdoemenis zou gaan 

o Probleem: kdn die niet goed Nederlands kunnen, kunnen niet goed andere vakken 

(vb wiskunde) en het idee van een experiment was om deel van de lessen in het 

Turks te geven in Gent. Ze doen het niet beter en niet minder goed, maar ze gaan wel 

liever naar school. Dat is niet onbelangrijk! 

▪ Taalvorderingen gemeten: geen punt dat een goede voorspeller was voor het 

volgende punt. Waarom het zo moeilijk is om de impact van taal te 

veronderstellen: de ene dag gaat het beter en de andere dag minder. Een taal 

leren op het zelfde niveau van een native speaker duurt ongeveer 10 jaar. Dus 

hou daar rekening mee bij kinderen, verwacht niet dat kinderen dat op 1 à 2 

jaar gaan doen. 

o Functionele meertaligheid wordt samen met de praktijk uitgedacht 

▪ Van waarde, niet alleen voor dat ene kind, maar voor de hele groep! 

 

8.10 DECET - HB p 251 

Het netwerk DECET. Internationaal vond men dit. Met het VBJK: aantal mensen wrvan we konden 

aannemen dat ze in Europa drmee bezig waren een week samengekomen in Gent om daarover na te 

denken en een Europees netwerk opgericht (DECET). Missieverklaring op gesteld uit 6 doelstellingen.  

 

Elk kind, elke ouder, elk personeelslid moet zich gewaardeerd voelen in al hun aspecten van hun 

identiteit. Het gevoel hebben dat er erbij horen. Het volstaat niet te zeggen “gij zijt welkom” en zeker 

niet “gij zijt welkom, maar hang uw thuistaal maar aan de kapstok”. Identiteit gaat over meerdere 

dimensies btw.  

Kan van elkaar leren over culturele en andere grenzen heen. En kan participeren als actieve burgers.  

 

Ook verantw opnemen naar het actief bestrijden van vooroordelen. Een Vb: een zwart kindje dat 

buschauffeur wilt worden. Maar “een zwarte kan geen buschauffeur zijn” zeggen de kindjes. Dus ze 

gaan kijken naar de bussen kijken en wachten op een zwarte buschauffeur, maar ze vinden er geen. 
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Dus schrijven ze een brief naar de busmaatschappij. En die busmaatschappij stuurt een zwarte 

buschauffeur naar de school.  

 

 

 

Dvd gemaakt door het netwerk van DECET.(?) Over kinderopvang in de 

Sleepstraat in Gent, Frankrijk, Berlijn, (Engeland?). Praktijk. 

 

Stel u voor ge werkt al aantal jaren in de Sleepstraat rond dat thema van 

diversiteit: we gaan een man aanwerven. Die man doet dat enorm goed en 

dan komt een Tunesische vader zeggen “ik wil niet meer dat die man nog 

verpampering van mijn dochter doet”. Wat doe je dan?  

Denk hierover na voor volgende les.  

 

9 PROFESSIONALISERING 

KINDEROPVANG IN EUROPEES PERSPECTIEF. – HB 

H10 P 1 - 31 

(Deel 1 les van 29/3/2018) 

Hoofdstuk 10 in syllabus 

Welke soort professional hebben we nodig? 

 

Dr. Jan Peeters 

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 

Universiteit Gent 
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Eerste deel: internationaal.  

Tweede deel: concreet naar Vlaanderen.  

Wat maakt dat mensen in hun professie vooruit gaan/altijd hetzelfde doen?  

Vb eens terugkomen in crèche en niks veranderd vs eens terugkomen en je herkent niets meer 

 

 

Speech klein(?)dochter van Martin Luther King. (?) 

Samenwerking met beleid soms tot goede zaken geleid, maar niet altijd makkelijk om naar het beleid 

toe te proberen hen in een richting te duwen die de zaak vooruit helpt. Op een politiek niveau een soms 

heel scherp klimaat, toch heel belangrijk die samenwerking met dat beleid te blijven doen. Hoe kunnen 

we dat onderzoek gaan vertalen naar de praktijk 

 

9.1 Hoge pedagogische kwaliteit en  kwalificatieniveau – 

onderzoek ! 

• Kinderopvang van lage kwaliteit veroorzaakt 

stress, die risico’s inhoudt voor de jongste kinderen 

(UNICEF, 2008)  

• Kinderopvang van  hoge kwaliteit positieve 

impact vooral  voor sociaal kwetsbare groepen:  

spiraal van achterstand doorbreken (Leseman, 

2009-Euridyce, 2009; EPPE, 2004; UNICEF, 2008; 

OESO, 2006)  

•  Kwalificaties en opleidingsniveau  medewerkers 

belangrijkste randvoorwaarde voor kwaliteit (zie literatuuroverzicht CoRe, 2011) µ 
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Enorme aandacht voor de leeftijd 0-3. Zag de kleuterklas als voorbereiding op de lagere school. Dat is 

nog altijd een probleem. Men verwacht nu dat men daarom investeert in de kleuterschool. Men is er 

meer en meer van overtuigd dat een kwaliteitsvolle kinderopvang positieve invloed heeft op hun 

hersenontw en dat dat vooral bij sociaal kwetsbare groepen heel belangrijk is.  

Kwaliteit is complex begrip, maar men ziet opleidingsniveau van de medewerkers als een van de 

aspecten. Vanmorgen Crevits op de radio, hoe zwaar de taak van de leerkrachten eig is en men denkt 

dat als het een masterdiploma is dat de problemen in het lager ondw dan eig opgelost zou zijn (miss is 

het wel complexer ma bn). Men ziet dat het met die 0-3 j een heel ander verhaal is.  

     

9.2 Een ongelijke start:  kansarme driejarige kinderen: 400 

woorden, middenklasse kinderen 1200 

 

Op het moment dat ze naar de kleuterschool gaan zie je al een heel groot onderscheid tussen de kdn.  

SPA een voorstel geïnstalleerd waarbij ze kdn uit lagere soc middens gratis kinderopvang zouden 

geven, maar er zit ook een aspect bij dat men bijna verplicht wordt hun kind te sturen (?).  

 

• “Als de wedstrijd al voor de helft gelopen is nog voor het kind aan de school begint, dan 

moeten we nagaan wat er gebeurt in de eerste levensjaren (Esping-Andersen, 2005) 

 

Focus was op de lagere school, daarna “ja maar de kleuterschool is ook belangrijk” en nu ook 

meer en meer investeren in de kwalificaties van de leerkrachten die bezig zijn met de allerjongste 

kinderen.  
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9.3 Literatuuroverzicht (CoRe, 2011; Lazzari, et al, 2013) 

• Brede consensus tussen onderzoekers en internationale organisaties (OECD, UNICEF, EU), 

dat de kwaliteit van ECE en uiteindelijk de resultaten voor de kinderen en de  gezinnen en 

vooral voor zij die in kansarmoede leven,  afhankelijk is van goed opgeleid, ervaren en 

competent personeel. 

•  Een hoger niveau van initiële vorming gaat samen met 

o betere kwaliteit en betere resultaten van de kinderen (Fukkink&Lont, 2007; Sylva et al 

, 2004) 

o meer stimulerende, warmere en meer ondersteunende 

interacties met de kinderen. (OECD, 2006)  

• de inhoud van de initiële opleiding en de bijscholing is 

belangrijk (OECD, 2006): link met praktijk  

o Geen praktijk = wel instroom in de kinderopvang, maar 

die stroomden na jaar of 2 weer uit omdat men zich niet 

klaar voelden voor de praktijk. Er moet dus een zeer 

duidelijke link zijn met praktijk en theorie. Dat is nl. “een 

stiel”, ge moet weten hoe te reageren in bepaalde 

contexten.  

• Enkele dagen cursus zullen de pedagogische  praktijk niet verbeteren (Fukkink, Lint, 2007) 

o Cursussen volgen als bijvolging verandert de ped praktijk niet.  

 

9.4 Beroepen voor jonge kinderen in Europa (ISCED 5 –bachelor 

of meer) (Oberhuemer, et al., 2010) 

• “Jonge Kind”-professional (0 tot 6jaar) in Letland, Slovenië, Zweden, Noorwegen,  

o 2 landen die zeer rijk zijn  

o Letland en Slovenië: Bruto-nationaal product hier veel lager 

o Niets te zien met onze rijkdom, dat we daar geen geld voor hebben, want je ziet dat 

landen waar het inkomen veel lager is maar dat we toch veel hoger geschoolden 
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hebben. In Albanië moet je 3 j naar de universiteit gaan vb voor je met die 0-3 kan 

werken en dat is toch het armste land van Europa.  

• “kleuteronderwijs” professional (3 tot 6) in België, Cyprus, Malta  

• “kleuter- en lager onderwijs” professional (2/ 4 tot 12) Frankrijk, Nederland, Bulgarije, 

Roemenië 

• “sociaal pedagoog” professional ( van 0 tot 99) Denemarken, Luxemburg, Finland 

o Hadden we ook in Zweden, maar die hebben een zeer gespecialiseerde opleiding nu 

van 0-6j of specifiek met bejaarden ook.  

• Professional voor  kinderopvang en opvoedingsondersteuning  (Frankrijk, België, Fl, PJK) 

o Bij ons pedagogiek van het jonge kind 

o Was oorspronkelijk ook bedoeld om met de kinderen te werken, maar spijtig genoeg 

worden die mensen bij ons ingezet in staff-functies en niet om met de kdn zelf te gn 

werken.  

 

 

9.5 Kwalificaties niveau beroepsonderwijs of lager tot 40/ 50% uit 

van de arbeidskrachten  

(CoRe, 2011; Van Laere, Peeters, Vandenbroeck, 2012) 

 

Die mensen worden niet altijd voldoende gewaardeerd, hun taak wordt niet altijd au serieux genomen. 

Ze nemen die zorgtaken echter op zich en dat vinden de ouders daarentegen wel enorm belangrijk.  

 

9.6 Impact of Continuous Professional Development  of ECEC  

practitioners on children’s outcomes (Eurofound research 

(organisatie van de Europese commissie): Peeters, et al, 2014) 

Bedoeling na  te gaan welke vormen van bijscholing effect hadden op kdn.  

 

• Systematisch literatuur onderzoek naar effect van permanent leren (CPD) 

• Onderzoek van alle bestaande literatuur in Europa (19.000 studies daarover)  

• 70 tal studies weerhouden 

 

“Kindbegeleiders zijn in staat  om de praktijk te verbeteren als ze de kans krijgen om te leren in groepen 

waarin kan gereflecteerd worden op de praktijk en waarbij een pedagogisch coach dit proces 
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ondersteunt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd  pedagogisch raamwerk (Raamwerk moet ook 

nog aangepast worden aan de specifieke context).” 

^over dat zinnetje lang gediscussieerd omdat dat de conclusie is van dat onderzoek.  

Algemene visie van waaruit men vertrekt die wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. 

Het MEMOQ raamwerk is een voorbeeld van zo’n ped raamwerk. Het is niet zo dat eentje het beste 

is, maar je moet vertrekken vanuit een visie, want die bepaalt de manier waarop er gecoachd wordt en 

er moet een lijn in zitten… 

 

9.7 Welke vormen van permanente bijscholing zijn effectief? 

(Peeters, et al, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindvrije uren nodig, in sommige in Vlaanderen is dat het geval maar in heel veel is dat nog altijd niet 

mogelijk.  

 

 

9.8 Welk soort professional heeft kinderopvang nodig ?  De 

Warme Professional, (Peeters, 2008), Schön, 1983, Moss, 

2003, Cameron, 2005, Oberhuemer, 2005, Rinaldi, 2006… 
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De 2 dingen die je vindt, vb Verenigd Koninkrijk meer het eerste terwijl Scandinavische landen heel 

duidelijk naar die 2de richting gaan.  

Wij: meer naar die 2de gaan maar niet zo ver daarin meegaan als de Scandinavische landen. Dat hangt 

ook af van de cultuur van een land.  

 

9.9 Welke factoren maken van kindbegeleider een actor van 

verandering? (Peeters, 2008; CoRe, 2011, case study Pistoia, 

Gent)) 

 

Hoe komt het dat sommige mensen wel/niet veranderen.  

Belangrijk praktijksituaties te analyseren, ondersteuning van coaches… 

 

9.10 Resultaten van studie i.o.v. EC over competentievereisten 

(CoRe, 2011) – onderzoek 

 

Niet de individuele verantwoordelijkheid van de begeleid(st)er, maar je moet een systeem hebben die 

die begeleid(st)er ondersteunt. 
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9.11   CoRe aanbevelingen: Condities voor competent  systeem/ 

lerende organisatie 

 

 

Praktijk zichtbaar maken, je kan een praktijk niet veranderen als je die niet kan benoemen. Dat kan 

door te beschrijven, foto’s, video’s maken… Heel belangrijk de praktijk zichtbaar te maken en dat in 

team te bespreken.  

Die evenwaardige relatie: niet te veel focussen noch op de praktijk, noch op de theorie. Bij ons meer 

technisch, in het kleuterondw heel veel accent op allerlei vormen van activiteiten die opgezet moeten 

worden met de kdn en zouden wel meer baat hebben moest er meer link gelegd worden met de 

theorie. Dat kritisch reflecteren moet er immers ook zijn. Bij ons dus klaargestoomd om activiteiten 

te doen, zonder zichzelf te bevragen “waarom doe ik dat, vanuit welk kader” 

Kinderzorg al helemaal gefocust op de praktijk, leren verzorgen, eenvoudige activiteiten. De theorie 

moet dus veel beter ontwikkelt worden.  

Bij ons vaak in beroepsonderwijs: heel sterk gefocust dus op de praktijk en niet theorie.  

 

 

Impact van internationale organisaties w groter en groter, omdat wij in Europa heel veel Europese 

projecten hebben en we veel van elkaar kunnen leren. Dit is heel recent, van de laatste 20j, maar we 

zien ook in landen die niet tot de EU horen er organisaties als Unicef en UNESCO een veel grotere 

impact hebben. In andere landen dus voornamelijk via Unicef (zij hebben immers die Europese 

projecten niet).   
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9.12 Kindbegeleider:  actieve actor in het proces van 

professionalisering 

 

 

• Vooropleiding: initiële opleiding.  

• Engagement in permanent leren 

• Reflecteren op eigen praktijk: competentie die in elke opleiding aan bod zou moeten 

komen. In de pedagogie van het jonge kind staat dit enorm centraal! Zeer belangrijke 

competentie.  

• Professionele literatuur, hoeft niet per se wetenschappelijk, maar mee zijn met wat er 

gebeurt in uw sector.  

 

 

9.13 Team / instelling:  gemeenschappelijke pedagogische 

benadering 

 

Professional learning communities: leergemeenschappen. Heel interessante nieuwe manier van 

kijken naar leren: hoe kun je op niveau van een instelling mensen vooruit laten gaan, praktijk laten 

verbeteren.. 

Vb: niet alleen staan in de klas: “deprivatisation of practice”, leerkracht niet alleen meer verantw voor 

de klas, maar dat die dat kan delen met iemand anders. In de kinderopvang is men dat gwn, maar in 

de scholen is dat niet het geval. De leerkracht is alleen verantw voor wat hij doet in de klas en dat 
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wordt privatisation genoemd. Niet meer alleen willen bepalen wat je doet, maar dat delen met collega’s 

zodat je kunt nadenken over wat je doet en leert van elkaar. 

Ook dat kritisch reflecteren en gemeenschappelijke visie en daarop kunnen reflecteren is van 

belang.  

 

9.14 Competenties om te werken in context van diversiteit en 

armoede  (Peeters, Sharmahd,2014) 

 

Werken aan sociale vooruitgang: onderzoek in heel diverse landen: mensen die door hun collega’s 

gezien werden als mensen die zeer goed konden werken met kdn in arme context, die het moeilijk 

hebben in de SL. Altijd iets voorkwam dat  leek op dezelfde zin: “i want to make the difference!” Dus 

dat bereid zijn, dat engagement. Mensen die dat niet hebben, hebben het moeilijk om in zo’n school 

te blijven werken en zoeken vrij snel een job waar er meer kdn van de middenklasse zijn. “Ik kan iets 

betekenen voor dat kind dat zij het een stukje beter zullen hebben dan nu” is belangrijk.  

 

Nieuwe ped kennis: in staat zijn om dingen die je theoretisch weet in de praktijk heel concreet vorm te 

geven.  

 

9.15 Opleidingsinstituten/ Kinderopvangorganisaties  lokale 

overheid: gediversifieerd leerbeleid 

 

 

Leadership, directie is heel belangrijk: wat houdt dat in? Verschil tussen kinderopvang en 

kleuterscholen (ander diploma). In de kinderopvang is dat meer en meer pedagogiek van het jonge 
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kind. In de kleuterschool is dat lerarenopleiding (weinig vakken die te maken hebben met “hoe leid ik 

nu een school” en dan heb je leraren die goede leerkracht zijn en dan directeur moet worden en 

dat dan uiteindelijk niet blijkt te kunnen, omdat het echt om management gaat en coachen en dat is iets 

anders dan lesgeven) 

Laatste tijd wel meer aandacht voor. 

Innoverend lesgevende leerkracht, als die niet wordt gedragen door de directie is dat heel moeilijk 

om dat vol te houden en die gaan dan in de richting van burn-out als zij niet gesteund worden.  

 

Startopleiding voor nieuwe teams: in kinderopvang veel effectiever om mensen op cursus te sturen, 

na te laten denken over gezamenlijke visie, welk soort praktijken ze gaan installeren. Belangrijk dat 

nieuwe teams goed voorbereid worden voor ze aan het werk gaan met die kdn en ouders. 

 

Documentatiecentra: materiaal dat men kan uitwisselen dan.  

 

Gevoel het meeste te kunnen leren van collega’s: drm zo belangrijk te werken met peer groups. In 

de stad Gent vb allemaal thema’s, nu “buiten gaan met kdn” en men brengt de mensen die daarrond 

werken dan samen en praktijk uitwisselen, daarover reflecteren en nieuwe praktijk construeren 

Vb conferentie in Gent: workshops van mensen die in die 2 jaar iets hebben uitgeprobeerd en dat tonen 

ze dan aan hun collega’s. Dat maakt dat als ge van congres komt ge allemaal ideeën hebt en op uw 

teamvergaderingen vanalles begint voor te leggen. 

 

In Vlaanderen veel cursussen, maar die zouden meer gelinkt moeten worden aan de praktijk.  

 

9.16 Overheid: coherent  professionaliseringsbeleid                                      

 

Kwaliteitsstandaarden: In Vlaanderen: MEMOQ   

Competentieprofielen: in 15 landen gaan kijken of er beroepscompetentieprofiel was (wat moet je 

kennen om het beroep uit te voeren) en training competentieprofiel. Er ontstaan interessante discussies 

in scholen als je daarmee begint te werken want dan zie je dat de opleiding in beroepsondw 

onvoldoende blijkt te zijn in hun ogen (?) 

Accreditatie: in oud-communistische landen: alles valt op de private markt uiteindelijk en ze ziet 

instituten die opleidingen aanbieden die puur commercieel zijn, die eig geen link hebben met de praktijk.  
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9.17 Hoe leren kindbegeleiders (in opleiding)? 

 

 

 

9.17.1 Stagebegeleiding/coaching: verschillende modellen  

 

Wanda: via praten overkomen tot verandering.  

Ook speciale methode voor de gezinsopvang. 

In het VBJK enorm gewerkt met die coaching: belangrijk dat je methode volgt die bewezen heeft dat 

het aanleiding geeft tot verandering in de praktijk  

. 

Wanda is gebaseerd op onderzoek.   

Documenteren niet zozeer wetensch onderzocht, maar in Italië doet men dat al 40-50 jaar en het is wel 

efficiënt/heeft effect omdat het al zolang wordt gebruikt.   

Heel belangrijk dat coaching op methodische manier gebeurt die aanleiding geeft tot verandering.  

 

Coaching is efficiënte en vrij dure manier van bijscholing, maar je moet het wel goed doen.  

Pedagogiek van het jonge kind 

Wanda is in samenwerking met arteveldehogeschool gemaakt. 
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9.18 Een methodische aanpak om tot een Lerende Organisatie te 

komen:  De Waarderende praktijkanalyse – modellen voor 

begeleiding/coaching 

• Reflectie methodiek in groep 

• Praktijkervaringen kritisch analyseren vanuit verschillende invalshoeken 

• Doel: we verruimen onze blik, komen tot nieuwe inzichten en veranderen zo professioneel 

handelen en kwaliteitsbeleid van voorzieningen en opleidingen 

 

10 DE PROFESSIONALITEITDISCUSSIE IN DE VLAAMSE 

KINDEROPVANG – HB H10 P 1-31 

Hoofdstuk 10 in syllabus 

Deel 2 les 29/03/2018 Dr. Jan Peeters  

 

VBJK: Werken binnen de driehoek onderzoek, beleid , praktijk 

 

 

 

10.1 Evolutie Professionaliteit in de Kinderopvang – HB H10 p 1 - 

15 

• 1970: diploma verplicht – HB H10 p 7  

• 1980_ 2007: spiraal van deprofessionalisering : grote  uitbreiding  in kinderopvang 

zonder kwalificatievereisten HB  H10 p 4 

o 1980-1985: Diploma verliest aan belang (onthaalouders) 

o 1986-1999: Competentieverhoging door bijscholing en korte opleidingen  

o 1997: vernieuwing opleiding kinderzorg-7de Jaar  
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o 2000 tot 2007: Deprofessionalisering groepsopvang  

o 2002: CVO Begeleider KO 

• 2008-2014: coherente aanpak: beleid, onderzoek, onderwijs, kinderopvangorganisaties  

o Onderzoeken: belang van coaching (Vlaams 2008, Europees, 2011,2014) 

o Beleid: 

▪ Kwalificatie op agenda: nieuw decreet 2014 

▪ Pedagogische en Taalondersteuners (PTO):  33 FTE coachen (2014) 

o Opleiding: PJK (2011-2014) 

o Modellen voor pedagogische begeleiding (2013) 

 

10.2 Diploma verliest aan belang (1980-85) 

• 1970: verplichte opleiding op niveau secundair beroepsonderwijs (18 jaar)  

o accent op medisch-hygiënische aspecten: koele afstandelijke invulling van 

professionaliteit, nauwelijks pedagogie 

o Kijken hier straks video over: getuigenis van iemand die terugkijkt.  

o Uw kind in badjasje steken en afgeven: heel medisch-hygiënisch, was totaal in contrast 

met dat vernieuwende van die tijd 

•   Begin tachtiger jaren: pedagogische begeleiding  

o 3 doctoraten toen aan onze faculteit van de Ugent: deze onderzoekers kregen veel 

vrijheid en mogelijkheden te veranderen. Proberen met mensen samen hoe je dat 

medisch model omzet in een meer pedagogisch model 

o Actieonderzoek Universiteit Gent:  pedagogische begeleiding verhoogt competenties 

van kinderverzorgsters 

o opkomst van diensten voor opvanggezinnen:  begeleiding van niet-gediplomeerde 

onthaalouders 

• 1984: studie mens en ruimte: diploma geen meerwaarde 

o Bevoegdheden ging naar K&G.  … 

Enorm gecontesteerd omdat niet-gekwalificeerde onthaalouders geen diploma 

hadden. 

o  Ouders meer tevreden over niet-gekwalificeerde onthaalouders dan over 

gediplomeerde kinderverzorgsters 

o  beleid besluit tot sterke uitbreiding van aantal onthaalouders  

o Diploma verliest aan impact  

 

10.3 Het Bijscholingsoptimisme (1986-91) – HB H10 p 10 

Moeilijk om coaching vol te houden en begonnen dan met cursussen aan te bieden.  

 

• Bijscholing van enkele dagen per jaar moet tekorten opleiding compenseren 

o voor kinderverzorgsters om meer pedagogisch te werken    

o om onthaalouders ‘professioneler’ te maken   

•   Het succesverhaal van de diensten voor onthaalouders 

o aantal  kindplaatsen bij diensten groter dan bij kinderdagverblijven 

o belang opleiding daalt verder 

Gelooft meer dat men via bijscholingen grote veranderingen zou kunnen doen 

•   Bijscholingen leidt niet tot verhoopte competentieverhoging, begeleiding meer effect 
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o Optimisme is gezakt toen men dat evalueerde en bleek dat het niet leidde tot wat 

men gehoopt had 

 

10.4 Vele iniatieven weinig beleid: negentiger jaren 

• Tewerkstellingsinitiatieven ontdekken  

o KO als afzetmarkt voor kortgeschoolden 

o Moeilijk in moeten samenwerken met beleid: dat je daar deels in meegaat in dat verhaal 

o In het begin rekruteer je groep die heel gemotiveerd is, na een lange tijd is groep veel 

minder gemotiveerd en krijg je andere soort mensen in die tewerkstelling 

• Nieuwe kwalificaties:  

o Startopleiding buitenschoolse opvang (225h) 

o Startopleiding voor onthaalouders (40h) 

o Opleiding zelfstandige kinderopvang (2j in avondonderwijs) 

• Vernieuwing opleiding ‘Kinderzorg’ 

o Al superlang vraag naar verandering, uiteindelijk kwam die vanuit (vreemd genoeg) de 

bejaardenzorg. Men merkte dat men moest kiezen op leeftijd 16j voor kindjes omdat 

men dat leuker vond, en er waren te veel mensen voor kinderen en te weinig voor 

bejaarden. Uiteindelijk vroegen die van bejaardensector om het een 

gemeenschappelijke sector te houden tot de leeftijd van 18. Men heeft dat uiteindelijk 

wel heftig gecontesteerd omdat dat te lang gemeenschappelijk is, geen specialisatie.  

o één jaar extra werd het uiteindelijk: een zevende jaar doen was dan de “oplossing”; 

o meeste Europese landen starten met opleiding op bachelor niveau (België en 

Nederland niet) 

• Groots opgezet begeleidingsproject van Kind en Gezin rond diversiteit verhoogt 

competenties kinderverzorgsters   

o Beginnen vriendinnen aan te spreken: begon meer en meer gelijkwaardig percentage 

van de steden te hebben in de kinderopvang. Als ge vb kijkt voor lerarenopleiding zijn 

er niet veel mensen met andere origine. Het ondw is daar totaal in gefaald in het 

aantrekken van mensen van allochtone origine, maar de kinderopvang is daar wel in 

geslaagd 

o Samenwerken met beleid: kwestie van mensen die bepaald engagement hebben en 

hun nek daarvoor uitsteken en als je dan kan samenwerken met die mensen dan kan 

je serieuze resultaten boeken.  

 

10.5 Deprofessionalisering groepsopvang (1999-2007) 

• Aantal onthaalouders stagneert 

o Beleid: er moet uitbreiding kinderopvang komen want er zn meer vrouwen die gaan 

werken  

• Spectaculaire stijging plaatsen bij mini-crèches: opleiding niet vereist 

o Kon gigantische kinderdagverblijven opstarten, maar moest geen opleiding hebben 

o Wallonië heeft dat nooit gedaan: nog altijd diploma nodig voor elke vorm van 

groepsopvang 

o Kleinschalige initiatieven kunnen enorme impact hebben 

• Instroom kortgeschoolden in gesubsidieerde kinderopvang 

o Mensen zonder diploma konden enkel onthaalouder worden, nu kunnen die ook in de 

kinderopvang 
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• Opkomst competentiedenken:  

o Beroepsprofielen 

▪ Zeer technische beschrijvingen, zeer technische competenties 

▪ Het beroep van kinderbegeleidster vertaald in technische beroepsomschrijving 

▪ Allemaal taken met die kinderen kunnen vervullen 

o Ervaringsbewijs 

▪ Vb van zeer technische invulling van hoe je dat moet vervullen 

• Spiraal van deprofessionalisering: voor 80% kindplaatsen geen opleidingsvereisten 

o Persoonlijk verhaal gastspreker: naar huis kwam voor kerst en kwaad was dat het de 

verkeerde richting ingaat en dacht oke nu ga ik mijn doctoraat doen over hoe het de 

verkeerde kant uitgaat (???) 

• OECD (2001, 2006); UNICEF (2008) wijst Vlaanderen terecht voor lage graad van 

kwalificatie medewerkers 

o Zijn naar België gekomen en hebben bevraging gedaan en telkens is Vlaanderen 

terechtgewezen voor de lage graad van kwalificatie in de kinderopvang (niet 

kleuteronderwijs want dat zijn bachelors) 

 

10.6 Kwalificatie op de agenda (2007-2011) – HB H10 p 21 

• Opleiding begeleider kinderopvang wordt ingericht door volwassenenonderwijs met nieuw 

curriculum gebaseerd op reflectie op praktijk 

o Overheid trachten te overtuigen dat er nood was aan opleiding volwassenenonderwijs 

en in 2008 zijn doctoraat gekoppeld aan een conferentie. En toen is dat toch echt op 

de agenda gekomen. Met de verkiezingen hechtte men er ook belang aan.  

• Onderzoek professionaliteit van de Vlaamse kinderopvang binnen Europees project stelt 

de professionalisering aan de kaak  

• UNICEF rapport: belang van kwalitatieve kinderopvang:  kwalificaties medewerkers in 

Vlaanderen te laag 

• Voorbereiden decreet baby’s en peuters: voor elke job in kinderopvang een kwalificatie 

vereist 

• Drie hogescholen starten met bachelor Pedagogie Jonge Kind 

 

10.7 Decreet 2014: kwalificatievereisten voor alle 

kinderbegeleidsters – HB H10 p 22 (is da decreet nu van 2012 of 

2014 want hij verandert precies veel van gedacht ze) 

Alle docenten die les geven over kinderopvang (60tal mensen die sinds 2011 erbij zn gekomen) en je 

voelt in vergadering waar advies moet gegeven worden aan K&G waren zij met VBJK met beperkt 

aantal mensen die daarin meedenken en nu is er enorme stijging van aantal mensen en die discussie 

is veel rijker geworden. Mensen die afstuderen doen het ook heel goed: sterk gefocust op 

kansarmoede, je krijgt daar dus zeer opgeleide mensen met de juiste ideeën en dat is een heel 

belangrijke, positieve kracht om de kinderopvang in de juiste richting door te sturen 

In 2014 dat decreet 

• Eén kwaliteitssysteem voor alle voorzieningen: één vergunning 

• Kwalificatievereisten gelijk voor alle kinderbegeleidsters, groeps- en gezinsopvang  

o Men spreekt van groeps- en gezinsopvang, niet meer van onthaalouders enz 

• Ook lage kwalificaties komen in aanmerking 
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o Vb deeltijds beroepsonderwijs zit daarin (jgn die weinig gemotiveerd zijn door die 

verhoogde leerplicht worden daarin opgevangen, meeste tijd in de praktijk doen) 

o De vraag is: kunt ge met die jgn die meestal ook enorme problemen hebben in die 

periode in hun leven, zijn dat de jgn die ge kunt leiden tot kwalificatie in de opvang.  

o Ook middenstandsopleiding: probleem: puur theorie en geen praktijk. Terwijl die balans 

net belangrijk is. Dus toch aantal kwalificaties die onvoldoende is.  

• Veel uitzonderingsmaatregelen = negatief 

o Men neemt nog altijd mensen aan die geen diploma hebben, dat is nog altijd mogelijk 

en men doet het nog altijd! 

o Enerverend is dat sector onthaalouders nog meer uitzonderingsmaatregelen willen.  

o K&G geen plan hoe ze die 1000en mensen tegen 2024 gaan klaarstomen 

▪ Sommige gemotiveerde diensten van kinderopvang heeft daar net bijzonder 

veel in geïnvesteerd en hebben hun mensen al naar het 

volwassenenonderwijs gestuurd 

▪ En terwijl: grootste deel wacht af: “we zullen wel zien in 2024” 

• Flessenhalseffect: wij kunnen dat niet aan. Dus dat die vereisten niet 

gaan doorgaan!!!  

o En mensen die opgeleid zijn worden dan niet betaald op het niveau van hun bachelor!  

• Nieuw subsidiesysteem: voor 4/5 plaatsen met  lage subsidiëring 

• Positief: elke kinderbegeleider heeft recht op pedagogische begeleiding, op 

pedagogische coaching 

 

10.8 Wordt minimumloon de norm? HB H10 p 28 

• Kinderbegeleidsters in 4/5 van nieuwe plaatsen worden niet volgens CAO kinderopvang 

betaald , maar krijgen absolute minimumloon in België 

o Loon waar bijna geen anciënniteitsbijdrage in zit 

• Jobs met lage lonen gaan instroom hypotekeren 

• Zal noodzakelijk groei kinderopvang afremmen 

• hoge turn over personeel  

o Als iemand vb op trap 2 A werkt: in de 50 euro per dag per kind  en op trap B: 27 euro 

per dag per kind. Dat verschil maakt dat je in die ene CAO of in die andere CAO werkt. 

In de praktijk: iemand die zo slecht betaald wordt gaat zoeken naar vrije plaatsen in 

plekken waar hij kan werken voor een normaal loon dan gaat die uiteraard daarvoor 

solliciteren! En dus enorme wisseling van personeel. Dat is slecht voor de kinderen die 

daar zitten.  

• Lage lonen predictor van lage kwaliteit  

o Geeft de sector ook een zeer slecht imago 

o Als ze opleidingsvereisten stellen maar die mensen geen normaal loon geeft, waarom 

zouden ze ervoor studeren? Waarom zou ge daaraan beginnen? Verdienen zelfs nog 

minder als ze ondertussen moeten bijscholen, want werken dan niet en verdienen dan 

nog minder dan minimumloon. Kunnen mensen niet meer motiveren en dat heeft 

impact op werk van vrouwen int algemeen!  

 

10.9 Conclusies en Beleidsaanbevelingen HB H10 p 31 

• Loslaten kwalificatievereisten aanleiding tot onrustbarende verlaging lonen 

• Sector zal onaantrekkelijk worden en dit in periode van uitbreiding  
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• Bachelors moeten ook met kinderen kunnen werken  

o We moeten blijven ijveren dat er bachelors zijn 

o Lijst van landen die allemaal bachelor vragen in H10. Diegenen die dat niet doen: 

Ierland, Nederland en Wallonië en Vlaanderen. Dus heel weinig landen waar er geen 

bachelors met kdn werken.  

• Lonen moeten snel op niveau van  CAO van 2014  

• Overheid zal enorm veel geld moeten geven om die loonkloof te dichten en als ze dat niet 

doen, dan zit ge met een catastrofe in die sector! 

• Pedagogische coaching moet gebeuren via instrumenten die gebaseerd zijn op onderzoek  

o Dat men die coaching professionaliseert is belangrijk en dat dat ook werkt in de 

praktijk 

Minister Jo van Deurzen zegt dat hij 10 miljoen vrij zal maken maar zegt niet op welke soort trap.  

11 ZORG EN LEREN BIJ DE JONGSTE  KLEUTERS – HB 

H8 P 1 – P 19 

Gastcollege Pedagogiek van Voorschoolse Voorzieningen, 

19/04/2018; 08h30-11h30 

 

11.1 Voorstelling 

Sociaal pedagogische vraag: 

• Pedagogische problemen analyseren vanuit een maatschappelijk perspectief 

• In welke mate dagen pedagogische praktijken sociale problemen uit of  bevestigen ze die 

juist? 

 

 

11.2 Internationale kadering 

ECEC = Kinderopvang én kleuteronderwijs (= ‘voorschoolse voorzieningen’) 

Alle educatieve en zorgende voorzieningen voor kinderen van 0 tot leerplicht 

(6/7 jaar) en hun families 

ECEC systemen in verschillende landen variëren 

 

ECEC = early childhood education and care 
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Donkerrode landen: geïntegreerd syst = integrated syst of unitary syst 

En dan dambordkleurtje is beide systemen 

 

 

11.2.1 Split systemen 

Systeem voor 0-3 jarigen & systeem voor 3-6 jarigen 

Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn gesplitst   

Verschillende Ministeries zijn verantwoordelijk 

 

11.2.1.1 Voorbeeld Vlaanderen 

 

Kinderopvang bij Jo van Deurzen en kleuteronderwijs bij Hilde Crevits 

Weinig mensen gaan naar kinderopvang, toch bijna iedereen naar kleuteronderwijs 

Bij beide is er vrije toegang, maar bij kinderopvang enorm plaatstekort! 

Kinderopvang: sociaal subsidiesysteem (de drie trappen)  

Kleuteronderwijs: broer en zussen, GOK-decreet, M-decreet… 

Kleuteronderwijs is toch gratis, afgezien van bepaalde daguitstappen 

 

11.3 Geïntegreerde systemen 

Systeem voor 0-6 of 7jarigen 

Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn geïntegreerd   
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1 Ministerie verantwoordelijk 

 

11.3.1 Voorbeeld Zweden 

Ouderschapsverlof: 480 dagen betaald 

In België: binnen het onderwijs is het 6 weken zwangerschapsrust voor de bevalling (wrvan je er 1 

verplicht moet opnemen) en dan heb je er na nog 4 (?) weken 

Vaders hebben maar 10 dagen ouderschapsverlof. 

 

Schoolplicht op 7 jaar  ECEC bestaat uit: 

• Pre-school (förskola), voor kinderen van 1-5 jaar oud 

• Preschool class (förskoleklass): voor kinderen van 6 jaar oud 

• Pedagogical care: ‘restgroep’: Family Day Care en Open Preschool 

Onder Ministerie van Onderwijs 

 

Nationaal curriculum (geen ontwikkelingsdoelen!) 

Kwalificaties: 

• Preschool teachers: bachelor 

• ‘Carers’ (assistenten): secundair onderwijs 

 

Ratio: 1/5,3 - gemiddelde groepsgrootte: 16,8 kinderen  

Participatie: 77.2% 1-3 jarigen; 95.4% 4-6 jarigen 

 

Kostprijs voor ouders: 

• Volgens inkomen 

• Gezinnen met laag inkomen betalen niets 

• Maximumbedrag per maand 

• Jaarlijks 525 uur gratis voor 3-5 jarigen 

 

Split systemen Geïntegreerde systemen 

Toegankelijkheid van de  zorgvoorzieningen 

voor 0-3 jaar is  problematisch 

Jonge kinderen participeren in 

voorzieningen als recht 

Aparte zorgfocus en educatiefocus – vaak  

gekoppeld met conceptuele split tussen  

zorg en educatie 

Geïntegreerde onderwijsfocus of sociaal-  pedagogische 

focus – meer conceptuele integratie van zorg en educatie 

Transitie tussen kinderopvang / thuis en  

kleuteronderwijs kan abrupt zijn voor  

kinderen en families 

Continuïteit voor kinderen en ouders 

Verschillende opleidingsniveaus Gelijkaardig opleidingsniveau 

Lage graad van professionaliteit voor  

jongste kinderen (vooral bij commerciële  

private opvang en onthaalouders) 

Hoge graad van professionaliteit voor alle kinderen (niet 

bij assisterend personeel) 
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11.4 Internationale tendensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuteropvang gezien als een investering, waarbij kleuters gezien worden als toekomstig kapitaal, als 

een investering.  

Human Capital  de voorraad aan kennis die mensen hebben om bij te dragen aan pers en maatsch 

welbevinden → later aan arbeid kunnen doen en economische waarde hebben later. Falen op school 

en vroegtijdig schoolverlaten voorkomen. Ongelijkheden benaderen als economisch probleem en 

het belang dat men hecht aan opleiding voor later, dat noemt men schoolification 

Kinderopvang = belangrijk voor kleuteronderwijs en dat is dan weer belangrijk voor lager onderwijs en 

men richt zich op het onderwijs erna bij het lesgeven (vb het taalgerichte bij kdn) 

OESO en UNESCO geven kritiek op die benaderingen: als ge alles opdeelt in zaken die te maken 

hebben met het bewust leren van taal, dan gaat ge voorbij aan die natuurlijke manieren van te leren. 

Dat wordt dan minder gezien en gewaardeerd. Ook als ge zo sterk nadruk geeft aan leren, dan heeft 

men minder aandacht voor fysieke en emotionele zorg: zeker in een split systeem wordt die zorg op 

een instrumentele manier ingezet. In België wordt de zorg uit de handen van de juf weggenomen en 

moet de kinderverzorgster zich daarmee bezig houden, alsook met de kinderen te troosten… Heel wat 

kleuterjuffen zien die zorgtaak ook niet als taak van hun job en dat kinderverzorgster het naar toilet 

gaan expliciet zien als een deel van hun taak. “Ik ben nu echt de toiletjufrouw geworden”, niet dat die 

dat erg vindt maar ze ziet dat gwn als haar taak.  

Risico dat ouders ook een instrumentele rol toebedeeld worden op vlak van ouderbetrokkenheid. 

Vb al heel doelbewust gaan voorlezen aan kdn, hen al dingen aanleren en als zij dit niet doen worden 

zij toch negatief bekeken.  

 

11.4.1 … t.o. internationale consensus 

 

Brede Holistische kijk op ontwikkeling van kinderen   

“Zorg = leren” 

 



 

PAGINA 

149/189 

 

 

 

Bevelen aan dat kleuterjuffen en kinderverzorgsters best opgeleid worden vanuit een holistische visie 

en op een wijze waarbij zowel education en care op gelijke  wijze geïmplementeerd worden: die 

conceptuele integratie is van belang, ongeacht of het gaat om een split syst of geintegr syst is. De 

VLOR wil niet naar een geïntegreerd model gaan, maar wel de transitie naar beide systemen beter 

maken  

 

 

11.4.2 ‘Belang’ deelname 

 

Per $ die je in kinderen investeert, daar verdien je er later 7 a 8 $ van terug!  
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Deelname aan kleuteronderwijs doet ertoe!!!  

Zeker voor die kinderen die in een lage sociaal-economisch situatie zitten 

 

11.5 Hoe zit het in Vlaanderen?  

2015 Ingeschreven 

5-jarigen 99% 

4-jarigen 98.6% 

3-jarigen 97.2% 

 

In 2014 waren in totaal 3291 kleuters niet ingeschreven. = 1.4% 

 

 

Vral kinderen in maatsch kwetsbare posities zijn vaak afwezig (?) 
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11.6 Invloed op verdere school-  loopbaan? 

Bij gelijke SES → minder deelname = meer kans op overzitten 

Bij gelijke deelname → lage SES = meer kans op overzitten 

 

Kdn die minder aanwezig geweest zijn, die gaan bij gelijke gezinskenmerken vaker over moeten 

zitten. Dus kleuterondw doet er sws toe 

Maar bij gelijke deelname blijven kdn die uit lagere soc situatie komen toch vaker moeten overzitten 

Dus onderwijs doet ertoe, maar niet alleen dat: ook maatsch positie 

 

Cijfers uit de OESO bevestigen dit 

 

11.6.1 Wat zijn mogelijke verklaringen  volgens jullie? 

Student: minder motivatie 

Andere student: ouders hebben moeilijker  

Andere student: verwachtingen van leerkracht 

Andere student: negatieve ervaringen op school van ouders 

Niet alle ouders hebben zelf van 2,5 jaar in het kleuteronderwijs gezeten  

 

11.6.2 Waar zouden jullie op inzetten als  beleidsmaker? 

Weet niet genoeg over diversiteit en anders zou ik drmee omkunnen: niet zo simpel kennis aan te leren, 

want heel veel verschillende etniciteiten in brussel bijvoorbeeld.  

Veel kleuterjuffen geven les in Brussel, maar komen niet eens uit de wijk. Maar hoe kan je dan zelfs 

als schoolsysteem dan begrip tonen voor de dynamieken in de wijk? Hoe kan je de blik verbreden, 

ook al wetend dat er enorme feminisering is in het onderwijs, ook dat meeste leerkrachten witte 

middenklasse vrouwen zijn, uw SL is dan wel heel divers: vaak onbewust dominante ideeën gaan 

opleggen aan kinderen en ouders 

 

Belang van sociale mix in de scholen !  
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Er gaan nu stemmen op dat dat niet zo belangrijk zou zijn, maar mensen tonen aan dat dat toch 

belangrijk is!  

 

11.7 Hoe vroeger en meer, hoe beter? 

• Idee van leerplichtverlaging 

o Vroeger naar school sturen en ouders verplichten hun kdn vroeger naar school te 

sturen 

• Ontstaan in jaren’60 – democratiseringsgedachte 

o onderwijs als hefboom voor sociale mobiliteit 

• Kreeg een meer economische invulling in jaren’70 

o onderwijs als instrument voor tewerkstelling 

o Focus: kdn voorbereiden op de onzekere toekomst (onderwijs in functie van 

tewerkstelling en niet meer zozeer die emancipatorische ontplooiing) 

• Bezorgdheid om kansen van arbeiderskinderen → kinderen met migratieachtergrond 

o PISA: 2000: iets doen aan die ongelijke kansen (gelijke kansen decreet) 

o Kinderen vroeger in school krijgen, zeker kdn met migratieachtergrond 

o Nu zijn die debatten nog altijd gaande 

• Leren als basis voor schoolsucces en succes op de arbeidsmarkt 

 

We focusten op allochtone kdn: die moesten zo snel mog naar kleuterondw 

Ondw = bevoegdheid van Vl, was vroeger Be bevoegdheid 

Leerplicht is federale materie, dus die disc over leerplichtverlaging gebeurt in de federale politieke 

instituties 

Nog altijd voorstaan om leerplicht te verlagen, maar in Vl heeft minister Vandenbroucke geprobeerd 

dat idee te omzeilen: hoe ku we kdn daar krijgen zonder leerplicht te verlagen: we moeten ouders 

enorm stimuleren → daaruit ontstond dus de kleuterparticipatie  

 

11.8 Wat doet Vlaanderen / Vlaams onderwijsbeleid? 

Sinds 2006: focus op Kleuter’participatie’ 
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Het is niet echt participatie als ped concept, maar eerder ‘zijn ze ingeschreven en zijn ze aanwezig’; 

die term heeft het beleid daarop geplakt: kleuters worden dus niet betrokken, het gaat gwn om 

inschrijvingen.  

 

Vb Kind en Gezin hebben formeel mandaat om ouders te overtuigen om hun kind in te schrijven in 

kleuteronderwijs (miss weten ze het belang er niet van) 

 

11.8.1 Actieplan kleuterparticipatie 

Speerpunten: 

1. Zoveel mogelijk kleuters laten participeren 

2. Stimuleren van Nederlandse taalvaardigheid 

3. Inzetten op ouderbetrokkenheid 

4. Aanstellen kleutercoördinator 

 

11.8.2 Uitstapje – Vernieuwde kinderbijslag 

Selectieve participatietoeslag = effectief? Leerplicht ‘light’? 

 

Ondanks het feit dat de leerplicht wettelijk niet verlaagd is, 

hebben we nu de kinderbijslag die veranderd is  

 

We gaan daar niet op detail ingaan, maar kinderbijslag gaat ook 

uit van “als ge kind naar kinderopvang en kleuterondw laat gaan, 

dan krijg je een participatietoeslag!” ZO de toegang van 

kleuterondw voorwaardelijk maken: als jij je kind stuurt, dan krijg 

je meer toeslag; Dat is controversieel: want net zij die minder 

gaan zijn die uit meer kwetsbare groepen en hebben net dat geld meest nodig. Dus daar moeten we 

wel naar kijken! Zeer extreme maatregel en we weten niet of dat de soc ongelijkheid zal uitdagen.  

 

“We zijn bezig met leerplicht light” want er is geen verplichting, maar eig doen ze er alles aan zodat je 

je kind bijna wel moet sturen  

 

11.9 Onderzoek naar kleuteronderwijs 

‘Tussenbesluit’: 

Gelijke kansen vanaf de kleuterschool zijn cruciaal!   

In Vlaanderen hebben we een unieke voorsprong,… 

… maar we zitten met een ongelijke participatie. 

Als we die willen oplossen: moeten we dat beter begrijpen! 

We proberen recht op kleuterondw te garanderen om het gratis te proberen maken, maar toch 

ongelijkheid nog altijd en we moeten dat goed begrijpen en de vooronderstellingen die we hebben 

moeten we toch echt onder de loep nemen.  
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Sinds de jn 60 komt de stem van ouders, leerkrachten en kdn weinig aan bod: wat dat betekent voor 

leerkrachten om zo’n jong kind in de klas te ehbben, dat komt niet aan bod.  

 

Onderzoek over kwaliteit in kleuteronderwijs / ECEC  baseert zich vaak op inzichten van academici 

en  experten 

Perspectief van kinderen en ouders worden in  kwaliteitsdiscussies veel minder meegenomen 

Perspectief van ouders: vaak gaat het om kwantitatief onderzoek, waarbij je aan ouders vraagt “waarom 

is de school belangrijk voor u?” en dan aanvinken, dus niet écht ruimte voor ouders: het wordt op 

voorhand ingevuld voor ouders en men krijgt geen beweging om daar echt in gesprek over te gaan met 

ouders 

 

Bv. bestaand internationaal onderzoek over  perspectief van ouders: voornamelijk kwantitatief en  

vertrekkende vanuit vooraf gedefinieerde concepten  (finaliteit ECEC ligt al vast) 

 

 

11.9.1 Blik op drie perspectieven (film) 

KIND – OUDER – LEERKRACHT / BEGELEIDER 

 

 

 

Wat ik zag: 

Kindjes: er is een kindje (Razva) dat vaak huilt en haar boekentasje bij houdt, wordt niet vaak 

betrokken, maar wilt ook niet meedoen aan vb knutselen  

Bij het eten zijn vele kindjes niet zo blij omdat de anderen naar huis mogen 

 

De begeleider neemt alle zorgtaken op zich 

Juf soms maar niet echt veel  

 

11.9.2 Bespreking 

Reflectie vanuit 3 perspectieven. 

Wat zie je gebeuren? 

Wat valt op? Wat raakt je in de film? 

Student. Weinig interactie tssn de kdn onderling en personeel 

Student: Meisje met boekentas die geborgenheid zocht bij die schooltas  

Prof: Dat meisje is op dezelfde dag gestart en spreekt thuis Turks en bij het filmen wouden ze haar 

situatie duidelijk tonen    

Die boekentas staat voor jou ‘veiligheid’ 

Ook rond die tut: moet die er niet uit? Of is dat die veiligheid? Haar geïsoleerdheid symboliseert de 

disc van “dit kind heeft duidelijk zorg nodig, helpen we of laten we haar zitten” we zien dat ze 

haar zeggen “ge moogt niet huilen!” 

 

Vinden jullie deze klas typisch of niet? 

Ziet deze klas eruit zoals de klas vanuit je eigen  herinnering, zoals de klas van jouw kind, zoals jouw  

klas als leerkracht/stagiaire? 

Wat is herkenbaar/gelijkaardig? Wat is verschillend? 
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11.10 Onderzoek naar perspectieven van kdn, ouders en 

medewerkers 

11.10.1 Onderzoek naar betekenisverlening 

Welke betekenissen geven ouders en medewerkers aan opvoeding, zorg en leren van jonge 

kinderen? 

Hoe ervaren kinderen, ouders en medewerkers de transitie naar  de kleuterschool en de focus op 

kleuterparticipatie? 

→ cfr. Sociaal Pedagogische Bril 

 

 

11.10.2 Kadering onderzoek 

Onderzoek naar perspectief kinderen, ouders en medewerkers 

Regio’s: Gent, Ronse, Brussel, Boom, Antwerpen, Dendermonde   

Aantal betrokken scholen: 70 

Uit alle netten 

 

11.10.3 Methodologie – Ouders & Medewerkers – HB H8 p 5 

10 focusgroepen met 66 ouders van jonge kinderen tussen 2,5  en 4 jaar / met migratieachtergrond 

/ mix in SES / 5 vaders / via  scholen en intermediairen 

 

6 focusgroepen met 69 medewerkers (kleuterleiders,  kinderbegeleiders, brugfiguren, 

zorgcoördinatoren) 

 

➔ Film ‘Dag in de instapklas’ 

 

11.10.4 Methodologie – Kinderen – HB H8 p 5 

Video-observaties in 4 instapklassen 

In elke klas: 

• 2 focuskinderen 

• Lage SES 

• Diversiteit; al dan niet: 

o Migratieachtergrond 

o Kinderopvangervaring 

o Broer/zus op school 

 

Gedurende ong. 10 maanden vanaf instap   

Met 2 camera’s 

Op 5 verschillende momenten tijdens de dag; 2-4 uur filmen 

 

Moment Aantal 

Volledige voormiddag 10 
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Volledige namiddag 12 

Ochtend tot 1e speeltijd 9 

1e speeltijd tot middagpauze 8 

Middagpauze 5 

Totaal 44 

Totaal aantal uur film C1 96:03:52 

 

 

11.10.5 3 knelpunten 

Als het gaat om zorg en leren van kdn in de kleuterklassen  

 

(Taal-)leerkansen 

Zorg 

Relatie ouders - school 

 

11.10.5.1 (Taal-)Leerkansen – HB H8 p 7  

 “We pakken taalachterstand Nederlands  reeds in een vroeg stadium aan. 

We zetten in op maatregelen die daartoe  bijdragen, inclusief het stimuleren 

van  ouderparticipatie en taalontwikkeling  vóór de leeftijd van 3 jaar. 

 

We zetten in op een maximale  participatie aan het kleuteronderwijs.  

Kinderen vanaf 3 jaar willen we zo veel  mogelijk daadwerkelijk naar school 

doen  gaan. We doen daarvoor een beroep op 

o.a. de Huizen van het Kind.” 

 

 

 

 

Ook ouders vinden taal en leren belangrijk! 

Leerkracht als ‘poortwachter’ van NL taal 

Maar niet evident! 

In observaties zien we: 

1. Kwaliteit en kwantiteit van talige interacties is laag 

2. Link met organisatie klas- en schoolpraktijk 

3. Heeft invloed op gelijke verdeling van leerkansen 

1. Wat kunnen we leren over hoe ongelijke leerkansen tot stand komen als we nr 

dagelijkse realiteit van kdn kijken?  

 

Kwaliteit en kwantiteit van individuele talige interacties  is laag… 

Ouders hebben soms het gevoel dat kdn die een andere taal spreken dan de dominante schooltaal, 

dat die dan anders behandeld worden 

Ze zien de rol van de leerkracht als heel belangrijk! 
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Vrij spel = ander beeld! 

Meer talige interacties 

Meestal te maken met dat er in die tijd een individuele beg activiteit en dan vooral die talige 

interacties. Maar dat gebeurt niet voor elk kind.  

Vooral tijdens individuele begeleide activiteit 

Maar dit gaat niet op voor elk kind. 

Hier zie je Milena, wanneer ze aangesproken wordt door juf:  

20150907: “Euhm, Milena!” 

20150907: “Euhm, Milena, fietsjes langs daar.” 

20150907: “Maar je mag fietsen, maar je moet je fiets meepakken naar daar.” 

20150907: “Ja, we gaan wassen, Milenatje.” 

20150922: “Hier Milena.” 

20151006: “Wil je in de boekjes kijken, Milena? 

20160128: / 

Dus niet zo echt gestimuleerd, vooral sturende taal.  

 

Samen met juf inlegpuzzel maken  

Juf: “Waar moet die?”  Juf: “Stop het er maar in”  Juf: “Ow, rustig” 

Juf: “En het schaapje? Pak het schaapje” 

Juf: “Nee, dat is niet juist Ramiz. Dat gaat niet.” 

Juf: “Probeer eens hier. Kijk. “ 

Juf: “Rustig he.” 

Juf: “Ja, rustig.” 

Juf: “Ja, bravo Ramiz, goed zo. En het hondje?”  Juf: “Goed zo! He bravo Ramiz, super! Nee, hier.”  

Juf: “Ja, bravo, super!” 

Juf: “Goed zo Ramiz.” 

Juf: “Ja! Bravo! Amai. Nu moet je alleen eens proberen. Nu even alleen. Zo.” 

Juf: “Allez ze Ramiz, probeer maar eens!” 

Juf: “Draaien Ramiz.” 

(…) 

Ramiz: “Poes” 

(…) 

Juf: “Lukt het Ramiz?” 

Juf: “Probeer maar Ramiz.” 

Geeft wel complimenten en stimuleert hem, maar moedigt niet aan om echt te praten! 

Ondanks die focus zijn er weinig interactievolle activiteiten  

 

Organisatie, context en klaspraktijk 

Drukte draagt bij aan ongelijke verdeling 
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Tussenmomenten als ‘vergeten uithoek’ (Kint, 2016; Van Daalen, 2005) 

Al die tussenmomenten maken wezenlijk deel uit van de dag. Die worden in de klaspraktijk niet 

gewaardeerd of gezien.  

“Être noyé dans la masse” (Bouchat, Favresse, Masson, 2014) 

Kdn die verdrinken in de massa en wanneer de speeltijd een rustmoment moet zijn is er veel lawaai 

en kdn kunnen niet op hun gemak komen.  

Bij het eten: moeilijk tot eten komen, vallen ter plekke in slaap vanuit een soort vermoeidheid of soort 

van afsluiten van wat er rond hen gebeurt 

De speeltijden kunnen stresserende momenten zijn.  

De jongste kdn worden dan langs de kant verdreven door de oudere kdn wnnr ze vb voetbal spelen  

Veel jonge kdn gaan veiligheid opzoeken bij de volwassene die toezicht houdt  

Kdn die niet tot spelen komen maar gwn rondlopen en dan duurt de speeltijd toch echt lang 

 

19 speeltijden: 08:14:12 

6 middagpauzes: 06:14:40 

➔ Welbevinden & Betrokkenheid 
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1. Kwaliteit en kwantiteit van talige interacties is laag 

2. Link met organisatie klas- en schoolpraktijk 

3. Heeft invloed op gelijke verdeling van leerkansen 

Langste wachttijden zijn tijdens de middagmaaltijden, maar ook wanneer ze met de hele groep 

naar de wc moeten gaan  

 

11.10.5.2 Zorg 

Ouders hebben vragen over fysieke en psycho-  emotionele zorg van kinderen 

• Kunnen kinderen slapen of rusten? 

• Worden kinderen ondersteund in eetmomenten? 

• Wat gebeurt er tijdens de speelplaatsmomenten? 

• Hoe verlopen de toiletmomenten? 

• Wat als mijn kind verdriet heeft of angstig is? 

Zorg als handeling/activiteit èn houding /sfeer! 

 

Ondw moet gratis zijn, maar ook in die tussenmomenten moet je kunnen voorzien dat dat gratis is!  

Ondw kwetsbare momenten: mijn kind komt terug zonder tanden, met een schram → niet veel 

communicatie met de school en dan weet je niet wat er met je kind gebeurt is! Ook omdat kind het 

niet zelf kan uitleggen. Er zijn heel wat ouders die zeggen “tuurlijk kan je vallen” maar als je kind 

thusikomt met letterlijk wonden vraag je je toch af wat er gebeurt op die speelplaats.  

 

Ze filmden die film met Italiaanse vrouw: die kwam op die school en begreep niet wat die 

speeltijd was. Vandaar belang te werken met mensen met andere achtergrond.  

 

Hiërarchie tussen ‘leren’ en ‘zorg’ 
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Heel wat kdn worden uitgesloten in de school en in de SL en heel wat ouders weten dit en zijn dus 

bang dat dit voor hun kind zal gebeuren omdat NL hun thuistaal niet is! Die angst is effectief wel 

cijfermatig aan te tonen. Die zorgzame houding is ook: dat kdn erbij kunnen horen in die gemeensch, 

in die school. Aandacht hebben voor kdn, thuis hebben ze opvoedingsfiguren, wie heeft er dan op 

school een continue vertrouwensband met hun? Voor jonge kdn is het belangrijk dat ze bepaalde 

figuren hebben die ze constant bij zich hebben.  

 

In die focusgroepen: zie je je hebt zorg van jonge kdn en je hebt leer van jonge kdn. “Vooral welzijn: 

goed voelen en dan pas kan ik mijn werk doen en bezig zijn met leeractiviteiten” andere lkn: “die zorg 

maakt dat ik mijn werk niet kan doen: moet ik hun knuffelen en naar toilet sturen, dan kan ik hun niks 

aanleren. Ik ben hun moeder niet!” 

 

 

Moeilijke zoektocht voor medewerkers 

• Kindbegeleiders geven tegenstrijdige betekenissen aan zorg en leren 

• Individuele kleuterleiders geven zorg maar niet als professional 

• Kleuterleiders vrezen dat zorg een devaluatie van hun job betekent 

• Neveneffect van split systeem 

“Je moet je hart in een steen veranderen om met de jongste kinderen te 

werken” 

 

“Rafsa is ziek nu we kunnen ze niet helpen…” Leerkrachten geven elkaar 

strategieën om je daarvoor te harden  

Als je op school komt als volwassene: die kdn grijpen vaak naar uw vingers, hoe onveilig die zich niet 

moeten voelen dat ze u, een onbekende, gewoon vastnemen!  

Daarom raden ze stagiairs aan dat ge uw handen in uw zakken moet steken, zodat die kinderen niet 

naar u grijpen. Dat zegt in welke moeilijke positie die leerkrachten zich bevinden, ze willen zorg 

wegdenken. We willen daar wel iets aan doen, ma das moeilijk dus willen we dat liever wegdenken en 

ons harden. Dat is belangrijk om over na te denken: welk soort professional willen wij.  

 

‘Zelfstandigheid’ versus zorg? – HB H8 p 12 – p 16 

• Zorgen voor kinderen staat haaks op kinderen ‘zelfstandig’ of  ‘zelfredzaam’ maken. 

o Zelfstandig kunnen zijn in wat? Zelfredzaam in wat? 

o Geen pedagogisch doel maar instrument vr klassenmanagement 
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o Autonomie en wederzijdse afhankelijkheid als pedagogisch  doel 

• Geborgenheid/zorg en autonomie gaan hand in hand 

• “Educare” = zorg is leren en leren is zorg! = opvoeding 

 

Vb leerkracht in Brussel: terwijl leerkrachten koffie houden in hun pauze, gaat zij op koffie in de 

speelplaats. Dat belang van kdn om een vertrouwensfiguur te hebben en ze gaan dan rond haar spelen 

en telkens op ontdekking. En af en toe toch terug kijken: “zit de juf daar nog?” Geborgenheid en er 

zijn en zorg hebben is niet hetzelfde als “die kdn moeten zelfstandig worden” als ge die geen zorg 

geeft worden kdn net niet zelfredzaam.  

Zorg is leren en leren is zorg 

 

11.10.5.3 Relatie ouders – school – HB H8 p 17 

Ouders vinden kleuterschool belangrijk: 

• omgaan met diversiteit aan kinderen in groep (mini-samenleving) 

• eigen identiteit en zelfvertrouwen te ontwikkelen 

• regels en discipline in groep 

• zorg dragen voor elkaar 

• vrienden maken 

• autonoom worden in dagelijkse leven door zich te leren aankleden, naar toilet gaan, 

handen wassen, … 

• (voorbereiding tot) lezen, schrijven en rekenen 

• aanleren Nederlandse taal voor in het hier en nu en in toekomst 

• …. 

Kdn hebben veel vraag naar zorg: vinden school wel belangrijk, maar als kind geen nederlands kan 

gaan ze die daar niet naartoe sturen want daar zal overgekeken worden! 

 

Vraag tot regelmatige dialoog om zorg/leren (educare) met  elkaar te delen 

Ouder 1: “Het is een goed idee om momenten te organiseren waar ouders leerkrachten kunnen       

                ontmoeten.” 

Ouder 2: “Zodat ze kunnen luisteren naar onze bezorgdheden over wat we voelen en ervaren.” 

Ouder 3: “Dit zou goed zijn om enkele frustraties en angsten van ouders aan te pakken, zelfs al voor  

                de start in de kleuterklas.” 

Kleuterleider: “Als ouders in de klas komen is het makkelijk om hen iets te vragen of informatie te   

                      krijgen van ouders. Zoals ‘gisteren heeft ze niet goed geslapen’ of ‘er is iets op de   

                      speelplaats gebeurd en nu heeft ze schrik’. Dit zijn kleine dingen die je veel informatie      

                      geven om in rekening te brengen tijdens het lesgeven.” 

 

Ouders hebben geen vragen? 

“Maar je bent naar de leerkracht geweest om dit te vragen. Ik had  deze vraag ook maar het was nog 

nooit in me opgekomen om  die te stellen. School is een systeem en wie ben ik om dit  systeem te 

veranderen ? Denk je dat het echt uitmaakt als ik deze vraag stel? “ 

→ De mythe van de ‘niet-betrokken’ ouder 

Ouders zijn àltijd betrokken, maar weten niet of ze welkom zijn om hun mening te geven en weten 

niet of ze au serieux genomen worden  

 

A. Ouders vinden kleuterschool  belangrijk en willen weten/ervaren/beleven 

B. Vraag naar dialoog over taal-leerkansen en zorg 

C. Moeilijke positie 
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D.  Impact op ‘kleuterparticipatie’ (i.d.z.v. aanwezigheden) 

 

Aandacht voor transities! 

Too many children experience the transition to school as a culture shock, and each day brings too 

many challenges or wrong kinds of challenges”.  

 

Transities = 

• ‘shock’-ervaringen 

• moeilijker voor maatsch. kwetsbare gezinnen 

• thuistaal en voorschoolse ervaring hebben invloed 

 

Niet elk kind stelt het goed in de transitie naar school   

Ongelijke transitie 

 

 

 

Kernvraag 

Focus vooral op ‘schoolrijpe kinderen’: 

• Probleem van het kind en de ouder 

• Marginaliseert bepaalde groepen en versterkt hierdoor sociale ongelijkheid    

• zijn onze scholen voldoende ‘kindrijp’ om om te gaan met diversiteit van kinderen/gezinnen? 

• hoe ervaren kinderen, ouders en medewerkers de transitie naar de kleuterschool? 

 

Besluit – HB H8 p 18 

1. Belang van kleuteronderwijs, maar niet simpelweg:  “hoe vroeger, hoe vaker, hoe beter” 

2. KERNVRAAG = “Hoe alle kinderen insluiten in zinvolle  leerprocessen van bij de start?” 

3. Hoe kan pedagogiek van EDUCARE vorm krijgen in de  kleuterklas? 

4. Vertrekken vanuit noden van jonge kinderen en ouders in plaats vanuit systemen. 

 

Over de streep op de website van het VBJK. Das een gratis film op die website.  
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12 DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES  VAN DE 

VOORSCHOOLSE  VOORZIENINGEN – HB P 257 – P 268 

Samenvatting van alles waar we mee bezig waren ^ 

 

12.1 Samenvatting en “way forward” 

• Impact van voorschoolse voorzieningen op kinderen 

• Impact van voorschoolse voorzieningen op ouders 

• Impact van voorschoolse voorzieningen op samenleving 

• Voorwaarden om impact te realiseren: Naar een Europees kwaliteitsmodel dat structurele 

en proceskwaliteit integreert  

 

12.2 De maatschappelijke functies – HB p 257 

 

Kinderopvang heeft drie functies ^ 

 

Economisch 

• Arbeid en gezin 

• Werk zoeken 

• Gendergelijkheid 

o Moest kinderopvang stoppen, dan zouden vrouwen daar onder lijden in de SL 

▪ Omwille van de taakverdeling in het gezin 

o Nog altijd vooral vrouwen die in die sector werken 

• Flexibilisering van de arbeidsmarkt 

o “De hamburgerjobs” = jobs wrbij je amper het zout op je patatten kunt verdienen 

 

• Bereikbaarheid 

• Beschikbaarheid 

• Betaalbaarheid 

De ped kwaliteit doet er minder toe voor die economie.  



 

PAGINA 

164/189 

 

 

Educatief 

Belangrijk voor die educatieve functie: kindeorpvang als aanvulling voor 

gezinsopvoeding. Wel compleet anders opvoedingsmilieu.  

Dan moet je spreken over “waar dient die voor?” 

Voor de ene is het meer voor school later, voor anderen meer het hier en nu. 

Nog anderen vinden leeftijdsgroepen belangrijk, anderen vinden het leren 

omgaan met andere leeftijden belangrijker.  

Toch een is er een zekere consensus over een aantal structurele dimensies 

• Complementair aan gezinsopvoeding 

• Welke opvoedingsdoelen? 

• Ontwikkeling? 

• Voorbereiden op lagere school? 

• Evenwicht individuele en sociale  doelen? 

• Maar toch consensus over structurele kwaliteitsdimensies? 

 

Sociale functie 

Vaak gereduceerd tot goed samenwerken met ouders 

In Nederlands raamwerk staat niéts over diversiteit, over meertaligheid… maar enkel “bijdragen tot de 

sociale ontw van kinderen” 

• Bijdrage v/d voorschoolse voorziening tot rechtvaardige samenleving 

o Dat is meer dan ouderparticipatie: voorbeeld ook de toegankelijkheid voor ouders 

o Hoe grijpt de voorziening in op de buurt 

• Bijdrage tot menselijke waardigheid 

o Hoe draagt ze bij tot waarden als democratie, solidariteit, inclusie… 

• Solidariteit 

• Inclusie 

 

• Bruikbaarheid 

o Zelf mee kunnen bepalen wat ze nodig hebben 

• Begrijpbaarheid 

 

En de spanningen tussen 

• Economische en educatieve functie 

• Educatieve en Sociale functie 

• Sociale en economische functie 

 

Kan die functies niet zomaar bij elkaar optellen.  

Waar positioneer ik mij in die spanningsvelden, waar trek ik mijn grens?  
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12.2.1 Voorwaarden 

 

 

 

1) In opdracht v/d Europese commissie gaan kijken in de Europese literatuur van de laatste 10 

j die gaan over de impact (longitudinale onderzoeken) 

2) Met mensen die een economische achtergrond hebben: wat mogen we verwachten van die 

voorschoolse voorzieningen en onder welke voorwaarden 

3)  Reeks van 7 fora/bijeenkomsten georganiseerd waarbij wetenschappers en beleidsmensen, 

hoge ambtenaren samenkomen om na te denken over de rol die voorsch voorzieningen kunnen 

spelen in contexten van diversiteit en ongelijkheid (en armoede). 

 

Staan op Minerva! Ge moet dat niet kennen voor het examen! Gwn uit interesse.  
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12.2.2 Impact op kinderen – HB p 259 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samengevat wat de impact kan zijn van voorschoolse voorzieningen op kdn, ouders, lokale SLn.  

 

Impact op kdn: 

• Is onderzoek in de V.S. wel transponeerbaar? 

o Die 3 belangrijke longitudinale 

onderzoeken (veel kritiek op: zeer 

Amerikaans getint onderzoek, kan je dat 

wel naar Europa transponeren?) maar in 

tussentijd wel veel onderzoek in Europa.  

o In de voorbije jaren sinds 2000 heel veel 

landen longitudinaal onderzoek gedaan in 

Europa waar gekeken wordt naar de 

impact 

• Veelvuldig longitudinaal onderzoek in EU 

o Cohort studies, geen experimentele 

studies! 

o Iedereen wordt beter van voorsch 

voorzieningen! 

Figuur 3 Belangrijke slide, omdat het samenvattend is voor de 
andere studies! Zie vorige les! 

Kdn van hoogopgeleide ouders altijd boven exp maximum! 
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o Iedereen wordt er evenveel beter van, dus het verkleint de kloof tussen rijken en 

armen niet.  

o Kdn van hoogopgeleiden komen altijd boven dat expected minimum uit 

▪ Ja voorsch voorzieningen doen ertoe, nee ze verkleinen de kloof niet, maar ze 

betekenen heel veel voor kdn uit een lager opgeleid gezin 

 

Maar ook: 

• Fukking et al 

o Deed metaonderzoek over 14 jaar onderzoeken in NL  

o NL heeft een tweestromenbeleid: kinderopvang voor werkende 

mensen en peuterspeelzalen voor kinderen uit kansengroepen 

▪ VVE: voorschoolse educatie: kdn uit gezin met 

migratiegesch, kdn uit kansengezinnen meer kansen bieden. 

Om de ontw van kdn te stimuleren 

▪ 14 j al die studies door de statistische molen te halen om te 

kijken wat de effect size is van die programma’s en dat te 

analyseren 

▪ Het effect is 3 keer (op vlak van taal, wisk (mathematische 

inzichten), soc ontw) nul.  

▪ Geld weggesmeten? Toch meer vragen bij stellen: dat zegt iets over het 

potentieel effect, maar blijkbaar vervullen we dat niet altijd 

• Caillé 2001 

o FR: toegang tot kleuterschool verlaagt naar 2 jaar ipv 3 jaar om meer kansen aan 

kinderen uit kansengroepen te geven en gekeken of zij dat beter doen in de lagere 

school 

▪ Kdn die op 2 j doen die doen het idd beter op school 

▪ En die kdn die op 2 j gaan dat zijn kdn van een hoge econ status 

• Als ze het effect van econ status wegfilteren, verdwijnt dat effect 

helemaal.  

• Plaatsen een uitroepingsteken en een vraagteken bij dat onderzoek: 

blijkbaar werkt het niet altijd zo. Prof: denkt dat het gescheiden 

systeem net het probleem is!  

o Engelse studie: voorzieningen waarvan impact veel groter is 

dan bij andere voorzieningen  

▪ 1 v/kenmerken wrvan impact zeer groot is: 

voorzieningen waarvan de kdn uit kansengroepen in 

een sociale mix zitten en dat het voorzieningen zijn 

die een beleid voeren op diversiteit.  

▪ Dat zien we net niet in die peuterspeelzalen!  

▪ Dat zou dus een verklaring kunnen zijn!  

• Grote potentiële impact op kdn, maar dat potentiëel wordt lang niet bereikt 

 

12.2.3 Impact op de ouders/op ouderschap – HB p 262 

Materieel 

• Toegang tot de arbeidsmarkt 

• Werk als antwoord op armoede? 

o Het moet ook deftig zijn.  



 

PAGINA 

168/189 

 

o Zien ook vaak working poor: mensen die werken en toc arm zijn omdat de 

werkcondities niet oke zijn 

• Gendergelijkheid 

 

Goede toegankelijkheid heeft een goede impact op tewerkstelling, meer dan culturele aspecten.  

Culturele aspecten, maar materiële aspecten hebben meer effect dan culturele.  

Kinderopvang kan een effect hebben op gezinsinkomen 

 

Ook immaterieel  veel ongelijkheden 

• Achtergestelde wijken vaak voorzieningen van minder kwaliteit (personeel) 

o Ook vaak minder voorzieningen en vaak minder voorzieningen van kwaliteit 

o Minder goed personeel: meer geroepen op kdn 

o Minder sensitief met kdn omgegaan 

• Invloed van armoede op de ontwikkeling 

• Armoede, werkonzekerheid en stress 

o Minder simpel een verhaaltje voor te lezen als ge ni weet of ge opt einde van de maand 

macaroni nog kunt kopen 

• Sensitiviteit van ouders 

 

Materiele en immateriele aspecten zijn dus met elkaar verbonden 

 

Sociale steun = belangrijkste buffer tegen stress, ouderlijke netwerken helpen 

Experten vergroten zelfs die stress dus drm dat die ouderlijke netwerken helpen 

Mensen die grote ouderlijke netwerken (netwerken wrin je met andere ouders praat over je netwerken 

= deelverzameling van uw sociale netwerken) hebben, vergroten hun ouderlijke netwerken als ze 

gebruikmaken van kinderopvang. Mensen die niet veel mensen (kleine sociale netwerken) hebben, 

vergroten hun ouderlijke netwerken niet of veel minder, ook al hadden ze dat wel gehoopt. Dwz dat 

de kinderopang van potentieel een serieuze soc steun kan hebben, maar dat je mensen daarvoor 

moet verbinden. Als je een ouderfeest houdt zie je ook dat alle witte mensen aan de ene kant en alle 

Turkse mensen aan de andere kant zitten. Is dat dan sociale steun? Dus er is een potentieel maar het 

is niet zo dat dat potentieel gerealiseerd wordt.  

Maar vooral voor wie al uitgebreide netwerken  heeft? 

 

12.2.4 Impact op gemeenschappen – HB p 264 

Jonge gezinnen 

• Vermoeidheid 

• Mobiliteit 

o Jonge gezinnen zijn vaak gezinnen die verhuizen: iets groter willen wonen 

o Ge zijt nog aant begin van uw loopbaan, dus het budget is nog beperkt dus verhuist ge 

eerder naar een goedkopere buurt (Dampoort of naar Rabot, waar ge voort zelfde geld 

meer vierkante meters krijgt). Ge komt in een wijk waar veel mensen verhuizen, waar 

het niet vanzelfsprekend is dat er een buurtleven is, dat je een sociaal leven opbouwt, 

omdat mensen komen en gaan.  

• Isolatie (children as breakers of relations) 

o Kdn sluiten u ook af van sociale contacten. Een heleboel vrienden waar ge geen 

contact meer mee hebt als ge kdn hebt.  

o Of die niet zovaak meer bij u komen;  
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• Net belangrijk dat mensen die die kenmerken hebben, zich kunnen verbinden met ouders 

die dat ook meemaken en dat zij sociale cohesie kunnen ervaren.  

o Het gaat niet om allemaal vrienden van elkaar worden: wel het belang van light 

encounters 

 

Voorschoolse voorzieningen als unieke setting voor inclusie en 

sociale  cohesie 

Sociale cohesie gaat om leefbaarheid van een stad: zeer grote 

belang van Light encounters (mensen met wie je voor even 

iets gemeensch hebt) dan zijn kdn brokers van relations 

(makelaars van relaties)  

Voorsch voorzieningen maar ook kleuterscholen kunnen 

bijdragen aan een meer inclusieve en warme SL  

Dat is een potentieel dat niet altijd gebruikt wordt. Daar was 

vroeger niet zo veel aandacht voor. Nu pas een sociale kijk 

dat begint. Vroeger heel medisch, nu toch meer sociaal. Maar 

we zijn daar nog maar a/h begin van.  

 

Typisch voorbeeld: bij het maken van het raamwerk: K&G “neen 

dat gaan we niet doen het gaat over het pedagogische, niet de 

SL” 

 

Er zijn niet veel plekken waar mensen van versch komaf elkaar 

nog ontmoeten! In het secundair onderwijs is het al gedaan: 

enorme segregatie. Als we niet die plekken van kinderopvang 

gebruiken, dan laten we een enorme kans liggen!  

 

 

12.3 Naar een Europees kwaliteitsmodel – HB p 265 

Besef dat kwantiteit zonder kwaliteit zinloos is   

Maar “soft competence” 

Open Method of Coordination 

 

European Quality Framework (EQF)   

 

Council Recommendation 

 

Quality Indicators 

 

Barcelona norm: voor 33% van de kdn onder 3 jaar voorzieningen voorzien  

En 95% van de kdn vn 3 jaar tot aan de leerplicht voorzien. Typisch Europa: cijfers! En geld 

Stilaan het besef: misschien toch meer dan geld. Besef: als je kwantitatieve norm zonder kwalitatieve 

norm, dan heeft dat allemaal perverse effecten: voor zo weinig mogelijk geld voorschoolse 

voorzieningen maken. Peter Moss: Er bestaat niet zoiets als goedkope voorsch voorzieningen: er 

is altijd iemand die de prijs betaald: of de kdn of de ouders of het personeel. Ofwel alle drie.  
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Allerlei landen hebben voorzieningen gecreeerd om aan dat percentage te voldoen, maar die 

voorzieningen zijn niet oke. Kwantiteit zonder kwaliteit is contraproductief en die kwaliteit over 

early childhood educ dat is niet een harde competentie van Europa. Waar mogen ze zich mee 

bemoeien en waar niet? (Klimaat van wantrouwen naar Europa.) Soft competence 

Open method of cordin: beslissingsnemers samenkomen met experten om consensus te bekomen 

van wat we willen: criteria waaraan voorschoolse voorzieningen voldoen (voorzieningen van nul tot 

leerplicht!). Tezamen met peer visits.: wat kunnen we leren van elkaar en dan komen zij samen tot 

een European Quality Framework. Geen kracht van wetgeving maar wel gedragen met een brede 

consensus van mensen die dicht bij overheden staan. Aanbeveling van de Europese raad, waardoor 

dat raamwerk een grotere status krijgt en vertaald wordt naar 22 indicatoren.  

Dat frame work staat op Minerva.  

 

12.4 Uitgangspunten van EQF 

1. Kindbeeld 

• Kind geeft zelf vorm aan zijn leerproces 

o Kdn zijn geen lege vaten die we moeten vullen 

• Kind als actieve co-constructor 

• Voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en kleuterschool) zijn niet enkel  

voorbereiding op latere leren (ook hier en nu dus!, niet alln voorbereiden) 

• Voorzieningen moeten ook zorg dragen voor  het welbevinden hier en nu 

• En tegelijk maximale kansen bieden om huidig én toekomstig potentieel te  

ontwikkelen 

 

2. Ouders 

• Zijn eerste opvoeders 

• Rekening houden met diversiteit 

• Moeten betrokken worden 

• Partnerschap gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect 

 

3. Gedeelde betekenis van kwaliteit 

• Waar consensus over is in de literatuur 

• Erkennen dat kwaliteit een relatief concept is 

o Kwaliteit is een opvatting, een oordeel, we moeten samen betekenis geven 

aan kwaliteit 

• Evenwicht tussen consensus, ruimte voor onderhandeling en respect voor 

diversiteit 

 

12.5 5 dimensies, 10 principes – HB p 265 

12.5.1 Acces to ECEC: toegankelijkheid 

1. Provision that is available and affordable  to all families and their children 

o Bereikbaar en betaalbaar voor iédereen, universeel, structureel 

2. Provision that encourages participation, strengthens social inclusion and embraces diversity 

o Toegankelijkheid wordt ook onmiddellijk aan dat sociaal-ped gelinkt 
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12.5.2 The ECEC workforce 

3. Well-qualified staff whose initial and continuing training enables them to fulfil  their 

professional role 

• Heel wat indicatoren van de 22 gaan daarover 

4. Supportive working conditions inclusing  professional leadership which creates  

opportunities for observation, reflection, planning, teamwork and cooperation with  parents 

• Vooropleiding, ondersteuning, maar ook arbeidsomstandigheden die het werk 

honoreren en het mogelijk maken te documenteren en reflecteren op je werk 

 

12.5.3 Curriculum: pedagogisch raamwerk – HB p 267 

5. A curriculum based on pedagogic goals, values and approaches which enable  children to 

reach their full potential in a holistic way 

o Om het probleem van de ontwikkelingsstadia te vermijden 

o Moet je outcome-based resultaten stellen of een inspaningsverbintenis: het is hier dus 

een inspanningsverbintenis!  

6. A curriculum which requires staff to collaborate with children, colleagues and parents and 

to reflect on their own practice 

o Personeel moet samenwerken met ouders en collega’s en moet reflecteren 

o Die reflexive practitioner 

 

12.5.4 Monitoring and evaluation – HB p 267 

7. Monitoring and evaluating that produces information at the relevant local, regional  and/or 

national level to support continuing  improvements in the quality of policy and  practice 

o Heel belangrijk!!! Heel wat disc over! Positionering in een debat waar monitoren over 

moet gaan 

o Monitor je kwaliteit door de voortgang van kinderen te bepalen?  

o Extreem vb in het Verenigd Koninkrijk: voor binnen te gaan worden alle kdn 

getest en ze krijgen een score en 3 j laten worden ze opnieuw getest en de 

subsidiering van de school hangt af van het verschil tussen beide testen. 

Dat is monitoring voor hen 

o Europa: Niet dat bij ons! Doel van monitoren is niet vaststellen hoe het gaat met de 

kdn, maar om betere voorzieningen te maken ! 

o Wat monitoren is, daar is in Europa geen consensus over. Vlaanderen: 

MemoQ, wij kijken niét naar de ontw van kdn voor voorsch voorzieningen. 

(maar in de kleutersch doen we dat wel) 

8. Monitoring and evaluation which is in the best interest of the child. 

o Daar is heel wat disc over 

 

12.5.5 Governance: bestuur of bestuurlijkheid – HB p 267 

9. Stakeholders in the ECEC system have a  clear and shared understanding of their role and 

responsibilities, and know that they are expected to collaborate with partner organisations 

o Vraag dan wie zijn stakeholders? En ze spreken met elkaar en weten dat kinderopvang 

geen eiland mag zijn! Vb hoe kinderopvang nu nauwer samenwerkt met OCMW in 

Gent via brugfiguren.  
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10. Legislation, regulation and/or funding supports parents towards a universal legal entitlement  

(juridisch recht) to publicly subsidised or funded ECEC, and progress is regularly reported to 

all stakeholders 

o Europa kan niet opleggen dat iedereen kinderorpvang moet hebben: hier zeggen ze 

wel dat iedereen moet streven naar kinderopvang die publiek gefinancierd wordt. Dat 

statement staat haaks op wat we doorgaans horen van Europa (propaganda van de 

vrije markt: kapitalistische markt-economie). Vermarkting werkt contraproductief 

voor de kwaliteit van de kinderopvang of voorschoolse voorzieningen: dat is de realiteit 

(geen politieke opvatting). En die wordt hier erkent. 

o Dat is een consensus die in die expertengroep gegroeid is (nog niet dezelfde waarde 

dan de Barcelona normen: dat moét ge doen. Dit blijft een soft competence) 

 

12.6 Naar een recommendation en 22 indicatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommendation brengt dat EQF naar een hogere status. Die zal begin mei verschijnen.  

Zal voorsch voorzieningen erkennen als een sociaal milieu en en pedag mileu (ecom mileu hebben ze 

al lang erkent) en zal die 5 dimensies erkennen Daarnaast 22 indicatoren.  

Wat wij zien is de kladversie, opgesteld door de ambtenaren.  

Stakeholders mochten commentaar geven en waren allemaal enorm enthousiast. Maar 1 aanwezige 

die kritiek hadden: Nederland: “wij willen deze resolutie enkel steunen als er een voetnoot in 

opgenomen w dat ze niet voor ons geldt”. (omdat zij enorme vermarkting hebben en overheid zich niet 

moeit daarin) 

Nu moeten al die landen nog zeggen dat ze het goed vinden. Wellicht vooral disc over het formuleren 

van de indicatoren. Die indicatoren zijn geen benchmarks (dat je moet halen) het zijn gwn indicatoren, 

manieren wrop je je eigen land kan evalueren 

Het is niet de bedoeling om er benchmarks van te maken, maar wel kan je je land zo evalueren. 

Het is voor zelfevaluatie voor overheden. Wij kunnen ze gebruiken als lobby-instrumenten om naar 

onze politici te gaan en te zeggen “we zijn aan het stagneren”.  

Ook niet de bedoeling voor league tables (vergelijking). Ze zeggen dat uitdrukkelijk, omdat ze anders 

nooit doorkomen. Niemand zal dat anders willen. Maar uiteraard gaan e rmensen dat daarvoor 

gebruiken. 
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12.6.1 Statement 1 - provision that is available and affordable to all families 

and their children  (Gaat over access ) – 12.5.1 of HB p 265 

12.6.1.1 Indicator 1 - The percentage of children who have publicly funded subsidised 

access to ECEC.  To support this indicator it is worth considering whether: 

Men zegt niet welk percentage dat moet zijn, maar breng dat percentage in kaart en vergelijk het 

met je percentages van het jaar ervoor. It is worth considering: zeer voorzichtig geformuleerd 

• the legislation pays special attention to disadvantaged children; 

• Percentage kansengroepen? Hoe doen wij het (VL) daarop? Waar moeten we 

bijsteken? Veel wachtenden in de kinderopvang. We denken van 0-6 eh dus ook 

kleuterondw (verwarrend omdat wij met splitsystem werken) 

• Hebben wij een legislation dat aandacht geeft voor kdn met mindere kansen? Ja: 

officiele antwoord ja (via OCMW) maar! Hoeveel procent maakt gebruik van dat lage 

tarief van het OCMW? 1.6 ofzo? Belachelijk weinig. We hebben het, maar als we naar 

percentages kijken, dan zouden we zeer laag scoren.  

• Als politici hierop antwoorden, scoren we goed. Maar als ouders hierop antwoorden, 

komt er iets anders aan het licht. Dan wordt het een kritische zaak  

• the legislation addresses all known barriers to children’s participation in ECEC; 

• Heb je regelingen om die drempels te overwinnen 

• there are reductions or free provision for children from disadvantaged and/or marginalised 

families; 

• Heb je maatregelingen voor gezinnen die het niet kunnen betalen er toch toegang tot 

krijgen  

• every family which is entitled to publicly funded subsidised ECEC can find a place for 

their  child/children; 

• Dat iedereen die recht hebben er ook toegang kan vinden 

• the size of the public subsidy is significant. 

 

Hoe doen we het op die eerste indicator?  

Is het bij ons zo dat kinderopvang en kleuterschool toegang volledig is?  

Hebben wij een legislation dat aandacht biedt voor disadvantaged children? Verschil hoe overheid dit 

ziet en hoe dit in praktijk het zo is, wat de ouders ervan vinden. De les over Matheuseffecten HB p 193-

194 - 195: ge kunt een tarrief vragen bij OCMW: indicator check! MAAR: 1,6 % ofzo gebruikt dit, 

belachelijk weinig. Dan zouden we eigenlijk wel enorm laag scoren. Maar als politici kijken zouden we 

wel goed scoren. 

Als het middenveld daarop zou antwoorden krijgen we wel een kritischer antwoord.  

 

12.6.1.2 Indicator 2 - For parents who earn the average national income, the percentage of 

their disposable income which is required to pay for ECEC services for one child 

who attends an ECEC setting for at least  30 hours per week 

Hoe duur mag het zijn? De kostprijs is een indicator en hoe bereken je die kostprijs dan? Stel het 

gemiddeld inkomen van een gezin, 1 kind dat minstens 30 uur per week gaat, dan zou je dan weten of 

de kinderopvang goedkoper of duurder geworden is. Dan zou je kunnen vgl, dat zegt niet echt iets over 

die kansengroepen, maar toch iéts.  

 

To support this indicator it is worth considering the extent to which the arrangements differ between: 

• children under three years of age and children aged over three; 
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• Bij ons duidelijk verschil 

• single parent families and other families;  

• Maak je daar een onderscheid in?  

• families living in an urban and rural environment. 

• In sommige regio’s miss veel duurder 

 

Hoe doen wij dat op die tweede indicator?  

Kleuterschool is gratis, maar er zijn altijd onkosten. Vergeleken met anderen landen zitten we op een 

aanvaardbaar cijfer, ook qua kinderopvang. We hebben een systeem waar het niet uitmaakt of je naar 

Maaseik of Zeebrugge gaat, de prijs zal tzelfde zijn. Die verschillen spelen bijna geen rol, behalve bij 

de private en zeer dure kinderopvang in de groene rand rond Brussel maar die zijn eerder uitzondering 

dan regel. Betaalbaarheid HB p 192 

 

12.6.2 Statement 2 - provision that encourages participation, strengthens 

social inclusion and embraces diversity  (gaat over access) HB p 265 

12.6.2.1 Indicator 3 - A system-level policy to encourage disadvantaged families to use ECEC 

services. 

Een systemisch beleid dat niet afh is van de goodwill, maar een structureel beleid die kansengroepen 

aanmoedigt gebruik te maken van voorzieningen.  

 

As this indicator is likely to lead to the answer ‘yes’, users of this report may wish to consider the 

following guiding questions: Iedereen zal wss ja antwoorden, maar kijk toch verder:  

• is there an agreed definition of disadvantaged families? 

• Zijn we het erover eens wie we bedoelen? 

• does the policy adress all groups of children from disadvantaged families? 

• Gaat het over alle kansengroepen? 

• is the policy to encourage the use of ECEC services well-known? 

• Kennen mensen dat beleid wel? Weet iedereen het?  

• has the policy led to an increase in the number of disadvantaged families using ECEC 

services? 

• Werkt het ook? Maken mensen er gebruik van? 

• does the policy include outreach services or other activities to encourage participation? 

• Gaan we ook naar de mensen toe of moeten zij naar ons komen?  

• is there training for staff in ECEC providers to enable them to promote their services to 

disadvantaged families? 

• Ondersteunen we het personeel om met kansengroepen te werken?  

 

Hoe doen we het op de derde indicator?  

Student: M-decreet.  

Versch stakeholders zullen anders antwoorden. Als we vragen aan de scholen “worden jullie 

gesteund”? Miss zegt de minister: ja keb zoveel budget gebruikt.  

Is er een stijging in gebruik? Geen land waar meer kinderen in Bijzonder Onderwijs zitten dan in België 

! M-decreet of geen M-decreet !!! 

BE: enorm veel kdn in bijzonder ondw. Verschil tussen Be en andere landen zo groot. 

Bijzonder ondw bestaat in bijna alle landen, maar niet in ze allemaal, maar de percentages zijn enorm 

verschillend bij ons 6-7% terwijl het in andere landen maar 1-2% is 



 

PAGINA 

175/189 

 

 

Zouden eigenlijk kunnen zeggen dat verlaging van leerplicht volgens deze indicator good practice is 

(als je advocaat van de duivel speelt).  

 

12.6.2.2 Indicator 4 - The percentage of children who attend ECEC regularly. 

To support this indicator it is worth considering the extent to which attendance differs between: 

• children who are under and over three years of age; 

• Bna 100 % bij 4-5-jarigen maar nog maar rond de 60% als het om de -3-jarigen gaat 

• children from single parent and other families 

• children from families living in an urban and rural environment; 

• Voor Vl miss minder belanrijk, wij hebben geen echte rural environment 

• boys and girls; 

• children from disadvantaged and/or marginalised families, and other families. 

• Tel en differentieer uw tellingen.  

 

12.6.3 Statement 3 - well-qualified staff whose initial and continuing training 

enables them to fulfil their professional role (personeel: meeste 

controverse over op dit moment) HB p 266 - 267 

12.6.3.1 Indicator 5 - The percentage of staff working directly with children who have 

completed professional education relevant to their  role in an ECEC setting. 

Hoeveel personeel dat rechtstreeks met de kdn werkt een afgewerkte professionele opleiding.  

Wat is dat? Bachelor? 7de jaar kinderzorg? Syntra opleiding? Hoe kan je daar dan een cijfer op plakken? 

“Als ik daar een level op zet, gaat niemand dat willen lanceren; dat is zeer controversieel” 

Dit kan aangepast worden daarom.  

 

• To support this indicator it is worth considering: 

• staff who work with children under and over the age of three; 

• Kleuterleiders: bachelors en assistenten doorgaans 7de jaar kinderzorg.  

• En dan nog die in de namiddag werken.  

• Kinderzorg: al die onthaalouders? Wat met die kleine zelfstandigen die nog altijd niet 

aan de kwalificatie norm van 2024 beantwoorden?  

• Dus groot verschil in Vlaanderen bij die leeftijden.  

• ECEC assistants and staff with more pedagogic responsibilities; 

• Hier voor het eerst erkenning van die onzichtbare assistants die NOOIT in de 

statistieken staan, maar wel heel erg veel werk doen.  

• the breadth of the definition of staff working directly with children; 

• Heb je echt wel iedereen erin gestoken? Ook diegenen die keuken doen? Zijn die 

daarbij? Tel je die mee?  

• the balance between initial and continuing education/training; 

• Wat is dat evenwicht: blijven we ondersteunen? 

• whether professional development is as important as qualifications. 

• Evenveel aandacht voor de job en tijdens de job?  

 

In Vlaanderen: tegen 2024 moet iedereen die met kdn werken een aangepaste opleiding of kwalificatie 

hebben. Iedereen die Hoger onderwijs gehad hebben valt daaronder. Maar het moet dus wel degelijk 

gericht zijn op dat werk, geen schrijnwerker.  
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Nu lasso steeds lager leggen zodat iedereen tegen 2024 erdoor is.  

 

12.6.3.2 Indicator 6 - The percentage of staff who receive formal support for at least their 

first six months at work. 

Specifiek over mensen die nieuw op de job komen: wat doen we om hen te steunen?  

Extreem vb: Milaan: nieuwe: weken aan een stuk moet observeren. En bespreken met de 

gekwalificeerde en de verantwoordelijke; geen enkele functie. En wanneer ze beseffen “ze kan gied 

kijken naar kdn”: wat zou gij doen? Kleine initiatieven nemen. En na 6 maand groeit dat steeds en kan 

ze dus steeds meer initiatief nemen.  

 

As this is a difficult indicator to measure, the following guiding questions may help: 

• is there support for all new staff? 

• are there different arrangements for different groups of staff? 

• is support linked to a probationary period of employment? 

• Is dat gekoppeld aan een proefperiode?  

 

12.6.3.3 Indicator 7 - The percentage of ECEC leaders working in an ECEC setting who have 

completed leadership training or have a recognised,  relevant leadership 

qualification. 

Ook hier zeggen ze niet wat de juiste kwalificatie is of het juiste level dat vereist is.  

 

To support this indicator, where there is a system based on qualifications, it is worth considering: 

• what is the European Qualification Framework level of the ECEC leadership qualification(s)? 

• breng het in kaart 

• Gaat van nul tot 6 of 7 hij weet het niet meer: systeem wrin je dat met mekaar kan vgl 

• how long would it normally take to complete a ECEC leadership qualification? 

• Eenjarig, tweejarige opleiding?  

• is there one, or many, qualifications which could be taken by ECEC leaders? 

• Bij ons zeer veel versch opleidingen 

• how are ECEC leaders supported (both professionally and financially) to complete a 

qualification? 

• Veel directies waren leraren die doorgroeien naar directeur zonder aangepaste 

opleiding daarvoor te krijgen in Vlaanderen.  

• Worden mensen ook financieel gesteund terwijl ze opgeleid worden om verder door 

te stromen? Dus: worden ze ook betaald? Kunnen ze dat tijdens hun werkuren doen? 

 

To support this indicator, where there is a system based on training, it is worth considering: 

• how is an ECEC leader supported during the training? 

• what is the normal amount of time/week which is allocated to leadership training? 

• is training mainly ‘on-the-job’ or ‘off-the-job’? 

• does the training include assessment of the leaders’ skills and competences? 

Veel vragen over de opleidingen met veel respect voor de verschillen in landen, maar minder uitgewerkt 

voor de mensen die met de kinderen werken.  
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12.6.3.4 Indicator 8 - The percentage of ECEC staff working directly with children who have 

received at least three months’ relevant work experience  as part of their initial 

training programme. 

Is er stage? Krijgen mensen praktijk in hun vooropleiding? Bezorgdheid in sommige landen om alle 

opleidingen van leraar naar master te verschuiven waarbij je de relatie met de praktijk riskeert te 

missen. Niet alleen praktijk, niet alleen theorie, maar de wisselwerking.  

 

To support this indicator it is worth considering if: 

• the work experience is relevant to the individual’s future ECEC role? 

• the trainee receives support during their work experience? 

• Haalbaar naar de voorziening of is er ook ost? 

• the work experience is assessed? 

• Monitoring, evaluatie van? 

• staff in the ECEC setting receive guidance and training on how to support trainees during 

their work experience? 

• Ost voor mentor op stageplaats, hoe die jou inwerkt? 

 

Hoe doen wij het op de achtste indicator in VL? 

Weinig ondersteuning vr de mensen die de stagiairs ontvangen zegt een student 

In Milaan mag “ze” beslissen wanneer ze geobserveerd wordt en wanneer niet (?)  

(…kversta de zak van wa iedereen zit te zeggen in de aula qua mening) 

Weinig gesproken over verwachtingen tussen opleiding en stageplaats 

Verwacht dat stageplaats nieuwe dingen zal aanleren terwijl stageplaats dat verwacht van opleiding 

Of omgekeerd. Gevoel dat men werkt met slechte stageplaatsen en gevoel dat men met stagiairs werkt 

waar men niet echt iets mee is.  

Communiceer met elkaar 

 

Geen structurele systemen over begeleiding van stagiairs 

 

Probleem iedere leerkracht is keizer in eigen klas en weinig teamvergaderingen in het 

onderwijssysteem 

Heel weinig traditie van teamwerk (iets meer in kinderopvang) maar toch weinig en zeker in 

onderwijssysteem 

Voor mensen die leider zijn worden ook niet opgeleid om dat soort zaken te gaan installeren.  

 

12.6.4 Statement 4 - supportive working conditions including professional 

leadership which creates  opportunities for observation, reflection, 

planning, teamwork and cooperation with parents. 

(arbeidsomstandigheden) 

12.6.4.1 Indicator 9 - The average salary or ECEC staff employed in the public sector (with 

similar qualifications  to primary school teachers) as a percentage of the average 

salary of a primary school teacher. 

Streefdoel is het gemiddelde loon in publieke sector en hou verhoudt zich dat met iemand die in de 

lagere school werkt? (In VL: minder dan minimumloon) 

 

To support this indicator it is worth considering whether: 
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• primary school teachers and ECEC staff have similar terms and conditions of employment, 

security of  employment and progression opportunities; 

• the initial qualifications of ECEC staff (covered by this indicator) and primary school teachers 

are  similar; the entry requirements for their initial training programmes are similar; and 

whether they  have similar responsibilities when they are employed. 

 

Hoe doen wij het op de 9de indicator:  

In de kinderopvang werkt een heel groot deel van de mensen buiten de CAO en krijgt minder dan een 

minimumloon en verdient minder dan iemand die vuilzakken ophaalt  

Beduidend minder dan iemand in de lagere school.  

Wel verdient een kleuterleider even veel als iemand in de lagere school.  

In splitsystems zie je dat vaak: mensen die voor kleinste kdn werken he laagste lonen en laagste 

kwalificaties 

 

12.6.4.2 Indicator 10a - The average ratio of children to all staff working directly with children 

12.6.4.3 Indicator 10b - The average ratio of children to professionally trained staff working 

directly with children. 

Verhouding tussen (gekwalificeerd/alle) personeel dat werkt met kinderen 

 

To support this indicator it is worth considering: 

• the definition of ‘working directly with children’; 

• the arrangements for children under and over three years of age; 

• whether there are rules on the size of each group of children; 

• Is het hetzelfde? Group sizes verschillend?  

• whether different ratios are used to support children from disadvantaged or marginalised 

families, or children with special needs. 

 

Hoe doen wij het op de 10de indicator?  

Kinderopvang: 8 kdn per volwassenen 

Kleuters: geen norm: directie beslist zelf hoe ze dat doen. Grote groepen.  

 

Hoge normen. In buitenland zijn die normen lager. Vaak 1 op 6 of op 5 of zelfs op 4. !!! 

Zie resultaten MeMoQ onderzoek!  

Zie taalaanbod bij teveel kdn! Zie cursus wat consequenties zijn van die ratios.  

 

 

12.6.4.4 Indicator 11 - The percentage of time when staff are not working directly with 

children e.g. time which is assigned for preparation and reflection. 

Europa is hier progressief in. Hoe komt het dat sommige voorzieningen enorm innoveren en andere 

voorzieningen gwn stilstaan in de tijd. En is er tijd voorzien voor de mensen om te zien wr de mensen 

mee bezig zijn? 

 

To support this indicator it is worth considering: 

• whether this data is best collected through a sampling approach; 

• how staff use non-contact time to support their work with children; 

• which members of staff are included in this indicator; 
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• whether there are different arrangements for staff who work with children under and over 

the age of three. 

 

Belangrijk! Is er tijd dat je betaald wordt om te documenteren en om na te denken over wat je aan het 

doen bent?  

En als er geen betaalde tijd is om te reflecteren dan is elke verandering gehypotekeerd.  

 

Hoe doen wij het op de 11de indicator?  

In de kleuterschool: hebben die tijd want we worden meer betaald dan dat er kleuters in de klas zijn; 

wordt die tijd ook gebruikt?  

In de kinderopvang is dat doorgaans nul. We hebben die tijd niet.  

 

12.6.5 Statement 5 - a curriculum based on pedagogic goals, values and 

approaches which enable children to  reach their full potential in a 

holistic way. (Pedagogisch raamwerk) 

12.6.5.1 Indicator 12 – There is an official, approved or mandatory curriculum framework for 

ECEC. 

Is er een ped raamwerk?  

 

To support this indicator it is worth considering if there are different arrangements for: 

• children under and over the age of three; 

• settings in the public, private and voluntary sectors. 

 

Hoe doen wij het op de 12de indicator?  

Kinderopvang: Syllabus! HB p 110 

Kleuterschool al lang ontw doelen en ped raamwerk (maar vrijheid van ondw hier!) 

 

12.6.5.2 Indicator 13 - The percentage of settings whose work with children is based on an 

ECEC curriculum  framework. 

Doen de mensen ook iets met dat raamwerk?  

 

To support this indicator it is worth considering if the data shows different arrangements are in place  

for: 

• children under and over the age of three; 

• settings in the public, private and voluntary sectors. 

 

Hoe doen wij het op de 13de indicator? 

In Vlaanderen zeer grote dynamiek voort moment 

MeMoQ vrij recent: maart vorig jaar gelanceerd.  

Maar ondertussen allerlei verenigingen mee bezig.  

Gebeurt vanalles.  

Studies daarover gedaan.  
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12.6.6 Statement 6 - a curriculum which requires staff to collaborate with 

children, colleagues and  parents and to reflect on their own practice. 

(dialoog) 

Dat raamwerk daar moet over gedialogeerd worden  

 

12.6.6.1 Indicator 14 – The curriculum requires staff to use feedback to systematically 

improve their  practice. 

To support this indicator it is worth considering if there are different arrangements for the  curriculum 

which is offered: 

• to children under and over the age of three; 

• in the public, private and voluntary sectors. 

 

Hoe deden wij dat op de 14de indicator?  

Kleuterschool: niet echt gezien 

Kinderopvang: syllabus over raamwerk en over de uitsluiting van ouders tem de insluiting  

^vanaf HB p 110?  

 

12.6.6.2 Indicator 15 - The percentage of primary schools which are required to use a 

curriculum which  builds on children’s experiences of learning in ECEC. 

Dat hebben wij niet. Europa vraagt: dat er een doorgaande lijn is. Dat wat na de voorschoolse 

voorziening komt rekening houdt met wat in de voorschoolse voorziening gebeurt 

 

To support this indicator it is worth considering if there are different expectations for: 

• schools in the private and public sectors; 

• pre-primary and primary schools; 

• children who have not used ECEC services. 

 

Hoe doen wij het op de 15de indicator?  

Niet goed. Verschoolsing: kijken naar lagere school voor de voorschoolse voorzieningen. Ipv dat het 

lager dan rekening houdt met hun is het omgekeerd. Alles is ter voorbereiding op het lager onderwijs 

 

12.6.7 Statement 7 - monitoring and evaluating produces information at the 

relevant local, regional and/or national level to support continuing 

improvements in the  quality of policy and practice.  (welke sort info 

moet monitoren en evaluatie opleveren) 

12.6.7.1 Indicator 16 - Information on the quality of the ECEC system is used as the basis for 

improvement. 

To support this indicator it is worth considering if there are different arrangements for ECECprovision 

which is offered to children under and over the age of three. It  is also worthconsidering: 

• to what extent is the collection of data based on self-evaluation (or self-assessment); 

• whether the data collected at the provider/setting level can easily be collated at the system 

level to support improvements; 

• whether there is system-level guidance to ECEC provider/settings on what data should be 

collected to support improvements in quality at the system level; 
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• whether the quality assurance system is based on using data to improve the quality of 

provision? 

• how quickly data is used to strengthen the quality of ECEC provision. 

 

Hoe doen wij het op de 16de indicator?  

Met MeMoQ een eerste keer hebben dat de overheid systematisch vraagt om de kwaliteit in kaart te 

brengen. Mensen die het maken (zoals de prof) willen dat enkel doen als dat dient om praktijk te 

verbeteren. Daarom die asymmetrische schaal en er geen gemiddelde is van alle dimensies. Om die 

intentie te tonen dat er aanzet moet zijn om praktijk te verbeteren.  

 

12.6.7.2 Indicator 17 – Information on the quality of the ECEC system is publicly available. 

To support this indicator it is worth considering the type of information that is publicly available. Is 

information available: 

• on the quality of ECEC provision at the system level? 

• on the outcomes achieved by the ECEC system? 

• on an annual basis? 

• in a form that can be easily understood by members of the public? 

• in an easily-accessible on-line format? 

• with no charges to access the information? 

 

Hoe doen wij het op de 17de indicator?  

Ook in MeMoQ geen goede consensus over ontstaan. Moeten die scores op een publieke website 

staan?  

We hebben daar regels over: info kunnen opvragen (drempels) vs gegevens vrijgeven 

Bij ons geldt dat je in kinderopvang een belang moet aantonen: schrijven naar juridische dienst. Ik wil 

daar inzage in en ik wil dat om die redenen. En dan krijg je dat. Maar bevat enorme drempels. En ze 

zijn trouwens niet gelijk (niet alle voorzieningen zijn even goed)  

 

Moeten de scores niet op publieke website komen?  

Inspectieverslag staat online 

We hebben regels over public management die zeggen dat je die info moet ku opvragen 

Maar opvragen is niet hetz als publicly available  

Voor kinderopvang moet je een belang aan kunnen tonen 

Dan moet je brief sturen: ik wil inspectieverslag om die reden en dan krijg je dat  

Het belang wordt ruim geïnterpreteerd, maar het vereist heel wat stappen  

Ze doen alsof alle plaatsen even gelijk zijn, maar als je dus dat verslag leest zie je dat er serieuze 

verschillen zijn  

 

12.6.8 Statement 8 - monitoring and evaluation which is in the best interest of 

the child (belang van het kind) 

12.6.8.1 Indicator 18 - The percentage of ECEC settings with monitoring systems which 

include a focus on the  best interests of the child. 

To support this indicator it is worth considering: 

• the frequency of the monitoring which is required; 

• whether monitoring is based on an internal or external process; 

• who is required to be involved in the monitoring; 
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• how the views of children are taken into account in the monitoring process. 

 

Daar zijn ze in Europa het niet over eens  

 

Hoe doen wij het op de 18de indicator?  

Het MeMoQ systeem: welbevinden en betrokkenheid (hoe ervaren kdn deze opvang) 

Sterk in de geest van die 18de indicator 

 

12.6.8.2 Indicator 19 - The percentage of ECEC settings which use data to improve the quality 

of their provision. 

Hoeveel voorzieningen gaan aan de slag met dat zelfevaluatieinstrument. Dat weten we nu nog niet.  

 

To support this indicator it is worth considering: 

• whether improvements in quality are undertaken on an annual basis; 

• whether the outcomes of the improvements are monitored and evaluated; 

• who is required to ensure that the improvements are effective; 

• how the improvements benefit children. 

 

Hoe doen wij het op de 19de indicator?  

Weten we dus nog niet. Weten nog niet of ze dat effectief gebruiken.  

 

12.6.9 Statement 9 - stakeholders in the ECEC system have a clear and 

shared understanding of their role and  responsibilities, and know 

that they are expected to collaborate with partner organisations. 

Hoe democratisch zijn de voorzieningen?  

 

12.6.9.1 Indicator 20 - A formal set of arrangements enables parents and stakeholders to 

work with ECEC  settings. 

To support this indicator it is worth considering: 

• whether the formal set of arrangements are published and easily accessible for parents, 

staff,  partner organisations and other stakeholders; 

• how often the arrangements are updated; 

• whether the arrangements cover ECEC providers who work with children aged from birth to 

three,  and from three to pre-primary or primary school age; 

• whether a narrow or broad definition of stakeholders is used 

• the frequency of the collaboration; 

• whether collaboration covers the design, delivery and monitoring of ECEC; 

• whether data on collaboration is collected from each ECEC setting; 

• how data on collaboration is collated to provide a system-level response. 

 

Hoe doen wij het op de 20ste indicator?  

Vanuit overheid heel wat geïnvesteerd in bekend maken van informatie 

Je vindt dat niet als ouder. Begin daar maar eens aan.  

Moeilijk vanuit Vlaanderen te organiseren, je moet op lager niveau gaan: niveau van gemeente/wijk. 

Dan zie je heel verschillende beelden.  

Gent: tinkelbel. Gecoördineerd systeem.  
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Ook in Brussel vrij goede coördinatie van de Nederlandstalige kinderdagverblijven (daar is dat vzw) 

In Leuven moeilijk: vrije kinderdagverblijven niet goed samenwerken met stad en vinden dat stad ook 

niet teveel mag doen voor stedelijke opvang (oneerlijke concurrentie vinden ze) 

Heel grote verschillen van regio tot regio 

 

We hebben heel weinig traditie van samenwerken in de kinderdagverblijven 

 

12.6.10 Statement 10 - legislation, regulation and/or funding supports progress 

towards a universal legal  entitlement to publicly subsidised or funded 

ECEC, and progress is regularly reported to all  stakeholders. 

12.6.10.1 Indicator 21 – The age at which there is publicly funded subsidised ECEC provision 

for all children (at  least 15 hours per week). 

To support this indicator it is worth considering if: 

• there is access in each part of the country e.g. in rural and urban areas; 

• parents have a choice about which ECEC service to use. 

 

Statement dat miss vreemd lijkt voor ons, mr in heel veel landen 

Landen met groot tekort: geven prioriteit aan oudste kdn die binnen mogen.  

Engeland aan aantal uren voorzieningen vanaf vb 4 jaar.  

 

Hoe doen wij het op de 21ste indicator?  

We he in vgl m/andere landen relatief veel kinderopvang 

Voor bna alle kleuters kleuterschool: uniek dat iedereen plaats heeft. 

Er zijn niet zoveel landen waar er zoveel zijn  (buiten scandinavische landen) 

Voor kinderopvang is er een tekort, maar dat buiten de scandinavische landen is dat tekort kleiner dan 

in andere landen 

 

Voor ons is dat vanaf nul jaar dat we voorzieningen hebben die publicly subsidised zijn  

We hebben voorzieningen voor baby’s 

 

12.6.10.2 Indicator 22 – The percentage of gross domestic product spent on ECEC.   

Harde economische factor 

Hoeveel geef je uit? Niet in absolute getallen, want een groot land geeft grote getallen uit, maar in 

percentage Bruto Nationaal Product uitgedrukt.  

 

To support this indicator it is worth considering whether the: 

• percentage of total public funds increases each year or over a longer period; 

• availability of public funds is affected by changes in: 

• the number of children in the ECEC age range; 

• the staff/children ratios (indicator 10); 

• the training/qualifications expected from ECEC staff (indicators 5,6 and 7). 

 

Hoe doen wij het op de 22ste indicator?  

Zij hebben dus geen norm gegeven. Maar laat ons toe te vgl met landen en om uw eigen vooruitgang 

te zien.  
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Laatste keer dat dit in kaart gebracht werd was door UNESO in 2008: had wel norm (van minstens 

1% BrutoBinnenlandsProduct) en België is een van de landen die daar niet aan komt. En VL zegt dan 

dat is door Wallonië en zo ontstaan eindeloze discussies. Dus het wordt nog plezant als we deze 

indicator moeten invoeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 HET EXAMEN:  

Openboek 

Wel moeilijke vragen die je niet zomaar kan overschrijven.  

Inzichtsvragen over waar we staan vandaag en hoe verleden heden bepaald en hoe we over periodes 

in gesch ook aantal lessen kunnen trekken  

Geen elektronica  

 

Vragen en kotjes waarin je antw moet schrijven  

Buiten kader leest hij NIET. Dat is KLAD ! Alleen wat er in die kotjes staat dus kom tot de essentie.  

 

Vragen van 2 jaar geleden:  

▪ Wetensch ontw he belangrijke rol gespeeld in ver ideeen over kinderopvang. Toch dient … 

(SC: 3/05 9u56) 

o Kennismaatschappij: brains w een economisch goed 

o Omgekeerde invloed ook !  

o Versch stukken samenbrengen  

▪ Een eeuw geleden was de educatieve functie van kinderopvang ondergeschikt aan zorg. 

Vandaag is dat niet meer zo.  

o Leg uit m/welke ver in maatsch context je dit in verband kan brengen 

▪ Kindersterfte daalt dus zorg meer vooraan 

▪ Kind als investering 

o Waar je dit aan kan merken in de prakt en het beleid van de kinderopvang 

▪ Kinderdagverblijf in hokjes fzoiets 

▪ Memoq is vb van hoe overheid vraagt dat in kaart te brengen  

o Waar je dit aan kan merken in het wetensch onderzoek 

o Welke problemen dit in de kleutersch veroorzaakt 

▪ Nt meer als ped momenten gezien w  

▪ Duidt aan wat waar is  
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o SC: 3/05, 10u03  

▪ 2de vraag is waar 

▪ 3de vraag is waar  

▪ 4de vraag is waar.  

 

 

Leerstof is syllabus, maar ook de slides.  
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