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PEDAGOGIEK VAN DE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN 

HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

1. VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN?  

Wat bedoelen we hiermee? Alles wat gaat over de opvoeding van kinderen voor het onderwijs, voor de 
leerplicht.  

De manier waarop we dit opdelen is in elk land anders. Een voorbeeld : in zweden is alles van 0 tot 18 
jaar onderwijs maar in Denemarken is alles van 0 tot 7 jaar welzijn. 

In België hebben we een split system; bij jonge kinderen spreken we over welzijn. Als kinderen 2,5 jaar 
zijn, kunnen ze onderwijs gaan volgen en dan spreken we over iets anders. Het zijn twee verschillende 
bevoegdheden en twee verschillende administraties. Dit systeem heeft heel wat consequenties. Alle 
kinderen hebben een plaats in onderwijs. Een aantal uitzonderingen MAAR er is wel voor iedereen 
plaats.  

In de kinderopvang is dit niet het geval. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wachtlijsten. Er zijn in 
Vlaanderen 7000 plaatsen tekort en we vinden dit normaal. 

In de meeste landen met een splits system, dan zijn de vereisten van de diploma’s voor de kinderopvang 
lager dan die van de kleuterschool.  

Kinderopvang Kleuterschool 
0 tot 3 2,5 tot 6 
Welzijn Onderwijs 
50 tot 60 % Bijna 100 % 
Wachtlijsten Bijna behoeftedekkend 
7de jaar beroeps Bachelor 
1/8 1/? 

 

2. PEDAGOGIEK VAN DE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN 

We gaan genealogisch opbouwen. We kijken naar voorschoolse voorzieningen op een sociaal 
pedagogische manier. Een belangrijke sociale pedagoog is Paolo Freire.  

De pedagogiek gaat teveel over feiten en te weinig over ideologische discussies. Feiten doen er uiteraard 
toe en we worden er in discussies steeds mee geconfronteerd (vb. PISA – resultaten). Hierdoor krijgen 
we een idee dat wetenschap bestaat uit het verzamelen van objectieve feiten. Deze indruk geven dat 
soort tabellen ons. Het lijkt zo dat meten gelijk is aan weten.  

Maar is dat zo? Jazeker, maar welke feiten doen er dan toe? Hoe objectief is dat? Een concreet 
voorbeeld : de opkomst bij de verkiezingen van Trump in vergelijking met Obama. We leven in een 
periode waar wij als wetenschapper we moeten blijven drukken op de feiten. Maar dat betekent niet 
dat de wetenschap niet subjectief of ideologisch kan zijn. We moeten erkennen dat beide bestaan en 
we moeten ze proberen combineren.  

De taak van de pedagoog is het begrijpen van opvoeding om zo de wereld te veranderen à Freire 
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Het doet er toe welke vragen we stellen.  

1. Waarom is kinderopvang iets anders dan kleuteronderwijs?  
2. Moeten kinderen schoolrijp worden of moeten scholen kindrijp worden? Moet het kind zich 

aanpassen aan de school of moet de school zich aanpassen aan het kind? Een voorbeeld : 
zindelijk zijn van kinderen 

3. Waarom is meertaligheid enkel belangrijk bij sommige talen?  
4. Waarom bestaat het woord opvoeden en niet het omgekeerde? De invloed die kinderen 

uitoefenen op hun ouders is nochtans minstens even groot. Er is hier echter geen woord voor.  
5. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn?  
6. En is dat altijd zo geweest?  
7. En moet dat altijd zo zijn? 

Pedagogiek gaat over opvoeden dus hierdoor is het ideologisch. Maar opvoeden waartoe? Opvoeden 
waarom? Je kan geen opvoeder zijn zonder toch een idee te hebben over de vraag opvoeden waartoe. 
Wat is onze droom van hoe kinderen kunnen worden, over wat kinderen zijn, over de soort samenleving 
waar we willen dat kinderen aan vorm geven? Wat is ons idee over wat het goede leven is?  

Opvoeden gaat over wat de samenleving (die van vandaag en die van morgen) zou kunnen zijn. Je kan 
niet aan pedagogiek doen zonder droom. Het gaat dus niet enkel alleen over wat werkt. Maar te weinig 
over wat werken dan is. En wie bepaalt dit dan?  

Het gaat dus niet alleen over “doing things right”, maar ook over “doing the right things” En over 
untested feasibilities (de mogelijkheden die we nog niet uitgeprobeerd hebben, de utopieën die we nog 
niet verkend hebben) 

Hierdoor is dit vak genealogisch opgebouwd. Foucault zegt dat we naar de geschiedenis moeten kijken 
om iets te zeggen over vandaag, over een huidige situatie. We moet naar de geschiedenis kijken om iets 
te begrijpen.  Hoe denken we over wat waar is, over wat belangrijk is? En hoe verandert dit in de 
geschiedenis? Door de geschiedenis te bestuderen zien we dat gebeurtenissen een constructie zijn. 
Deze dingen zijn dus veranderbaar.  

Waarom GENEALOGISCH? 

- Begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn  
- De fragiliteit van de geschiedenis begrijpen 
- Inzicht in de relaties tussen wetenschap en maatschappelijke context  
- Inzicht in de relaties tussen kindbeelden, moederbeelden, ouderbeelden en hoe we denken 

over opvoeding (en over de rol van voorschoolse voorzieningen) 

  



Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen   2019 - 2020 

3 
 

HOOFDSTUK 2 : BEELDEN VAN KINDEREN, MOEDERS EN KINDEROPVANG 

1. EINDE 19DE EN BEGIN 20STE EEUW 
 
1.1. GESCHIEDENIS VAN DE KINDEROPVANG IN VOGELVLUCHT 

Het verhaal start hier. Mensen die op het plaateland leefden, gaan naar de stad omdat er op het 
plaateland armoede is. In de stad worden de fabrieken opgericht. Op deze manier hopen ze een beter 
leven te hebben en te ontsnappen aan de armoede. Maar zo loopt het niet, de woonomstandigheden 
zijn slecht (de beluikhuizen) en de lonen zijn laag.  

In zo’n beluik woonden ze met veel en was de hygiëne slecht. De levensomstandigheden waren heel 
erg slecht. Mensen werkten 70 uur per week en kregen er weinig voor in de plaats. Met één loon wat 
het niet mogelijk om een gezin met twee kinderen te voeden en te laten overleven. 

Iedereen werkte samen in het gezin op het platteland. Arbeid was niets iets individueel, maar iets van 
het gezin. Dit veranderende eens de fabrieksarbeid startte. Arbeid werd iets individueel en buitenhuis.  

Er was een heel erg grote kindersterfte. Tegelijkertijd bestaat er een beeld van het burgerlijke kerngezin. 
Het ideaal blijft een gezin met één inkomen, een pater familias en een vrouw die thuis blijft. Er wordt 
een verband gelegd tussen verdachte, werkende vrouwen en de kindersterfte.  

Op dit moment leven we in een liberale welvaartsstaat. Dit betekent een staat die niet tussenkomt in 
private aangelegenheden omwille van de vrijheid van de burger. Er bestaat dus niets zoals een 
minimumloon of sociale rechten. Want dit zou een bemoeienis zijn met de privé. Als mensen niet meer 
kunnen werken, hebben ze geen inkomen meer. Er bestaat niets zoals een werkloosheidsuitkering. Er 
bestaat niets van wat wij vandaag normale sociale voorzieningen vinden. Er is op dit moment ook nog 
geen stemrecht. 

Er is een context van sociale onrust. Mensen pikken dit niet langer meer. Ook de kindersterfte vormt 
een extra voedingsbodem voor de sociale onrust.  

In 1886 is het de eerste keer dat er gestaakt wordt. Een beetje voordien vond de Russische revolutie 
plaats. Er is een grote bezorgdheid bij de fabrieksbazen dat dit ook het geval zal zijn in België. De 
ongerustheid die er ontstaat gaat over het al dan niet komen van het stemrecht en een minimumloon.  

De staat moet dus iets doen. In de fabrieken is de gezondheid ook een economische factor. Ook de 
kindersterfte vormt een bron van zorg. Er is heel veel denken rond de bezorgdheid over het sterke ras. 
We hebben dit nodig voor een sterke natie. De staat mag niet interveniëren maar eigenlijk zou dit wel 
nog goed zijn voor de arbeidersklasse.  

1.2. HOE KEEK (EN KIJKT) MEN NAAR KINDEREN? NAAR ‘BEHOEFTEN’, NAAR MOEDERS 

Er gesproken over het frêle kind en de verantwoordelijke moeder. Dat fragiele kind moet beschermd 
worden door de moeder (het burgerlijke kerngezin). Als het kind dan sterft, is het de schuld van de 
moeder. De samenleving vind de interventie nodig maar niet om de levensomstandigheden te 
verbeteren, maar wel om die moeder verantwoordelijkheid te geven. In het private gezin wordt 
geïntervenieerd om de samenleving een sterk ras te geven. 

Het kind moet sterk en gezond zijn. De moeder is verantwoordelijk voor dit kapitaal, deze investering. 
Als de moeder die verantwoordelijkheid niet neemt, is ze een vijand binnen in de samenleving. We 
moeten de moeders niet bestraffen, we handelen uit ‘goedheid, uit bezorgdheid’ in plaats van uit wraak. 
Op deze manier moeten we meerdere moeders krijgen.  
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We krijgen initiatieven die van de burgerij zijn in plaats van de staat. De burgerij zal interveniëren met 
subsidies van de staat. Uit ‘goedheid’ en mededogen voor de arbeiders zullen ze dit doen. De goede 
man van de burgerij waakt over de arbeidersvrouwen. Dit is het beeld dat we hebben. Dit wordt het 
beschavingsoffensief genoemd.  

Enkel als het een arbeiderskind is, wordt het een publiek kind waarbij private initiatieven georganiseerd 
worden om de moeders beter te maken.  

1.3. WAAR DIENT KINDEROPVANG VOOR 

De kinderen kregen geen moedermelk meer. De mensen hadden echter geen geld voor een beter 
alternatief. Ze kregen dus vaak verdunde aardappelsoep. MAAR dit is niet goed. Baby’s kregen veel 
spijsverteringsproblemen. Dit waren één van de oorzaken van kindersterfte.  

Een idee om dit te verbeteren, was het uitdelen van de melkdruppel. Deze kregen de moeders enkel 
maar als ze naar de raadpleging gingen.  

Goed werk tonen is orde tonen, reinheid, grote vensters, verwarming laten zien, … We tonen dit omdat 
we er trots op zijn.  

1.3.1. EEN INTERESSANTE DISCUSSIE 

Henri Velghe 

- Dr rechten  
- Dr Kunstgeschiedenis  
- Dr Politieke en sociale wetenschappen  
- Kabinetssecretaris Carton de Wiart  
- Secretaris-generaal SHBWK  
- Secretaris-generaal NWK  
- Kabinetschef Henri Jaspar + 2 1ste ministers APIC 

De raad van staten screent wetten voordat ze in de grondwet terecht komen. De voorzitten van deze 
raad was Henri Velghe. Dit was een zeer invloedrijke man. 

Elise Plasky 

- 1ste vrouwelijke arbeidsinspectrice : ze was een hoge ambtenaar wat uitzonderlijk was voor 
een vrouw. Arbeidsinspectrice werd ingezet om bijvoorbeeld het verbod op nachtwerk voor 
kinderen te controleren. Elisa kwam dus in de fabrieken. Aangezien de eerste crèche aan de 
fabrieken lagen, kwam ze ook aan de crèche. Ze publiceerde hierover.  

- Inspectrice crèches  
- Komt op de werkvloer  
- Publiceert over crèches, alcoholisme, kinderbescherming, vrouwenarbeid, … 
- Eén van de belangrijke mijlpalen voor feministen 

Elisa 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 ? 
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H : De crèche is een noodzakelijk kwaad. De moeders ontdoen zich van hun verantwoordelijkheid. Voor 
de fabrieken zijn de crèches een goed idee. Want de vrouwen zijn eigenlijk een goedkope werkkracht. 
Moeders moeten opgevoed worden via de raadpleging om daarna de crèches te kunnen afzeggen. De 
staat moet dit niet organiseren maar moet wel subsidies voorzien. De arbeidsvrouwen moet worden 
beschaafd, genormaliseerd.  

E : De crèches mogen publiek zijn. Ze kan gezien worden als een feministe. Ze komt op voor de 
emancipatie, voor het recht op waardigheid van de arbeidersvrouwen.  

2. DE TWEE WERELDOORLOGEN 
 
2.1. GESCHIEDENIS VAN DE KINDEROPVANG IN VOGELVLUCHT 

De levensomstandigheden worden er niet beter op. De armoede blijft. MAAR de kindersterfte stijgt niet 
hoewel de levensomstandigheden nog slechter zijn. De houding ten aanzien van vrouwen die gaan 
werken, wisselt enorm. Deze wisselt in periode van oorlog. De wetgeving wordt versoepelt in periodes 
van oorlog en in periodes van vrijheid worden deze verstrengt. Vrouwen worden gezien als 
reservekracht voor de arbeid wanneer de mannen aan het vechten zijn.  

1911: wet die vrouwenarbeid beperkt  

Beperking van recht op werkloosheidsuitkering en loon  

1934: geen vrouwen in openbare diensten  

1939: versoepeling  

1945+: opnieuw verstrenging 

In heel de wereld is er een solidariteitsactie voor de Belgische kinderen. De reden hiervoor is het feit 
dat de eerste wereldoorlog zich vooral hier afspeelt. Het slagveld is hier. Er ontstaat een grote actie 
waarbij inzamelingen gedaan worden voor de Belgische kinderen.  

Er is een akkoord met de vijand, Duitsland, dat de inzamelacties niet door het leger in beslag genomen 
zullen worden. Al het voedsel, kleren, speelgoed, … die verzameld worden, komen ook effectief bij de 
kinderen terecht. Dit wordt verdeeld door provinciale comités. Deze zijn koepels van lokale 
vrijwilligerskoepels. Bijna in elk dorp heb je een vrijwilligerswerking. Dit zijn comitédames. 

Dit is één van de belangrijke redenen waarom de kindersterfte niet stijgt. Het nationaal werk voor 
kinderwelzijn wordt ook op dit moment opgericht. Het NWK is het Belgische kind en gezin (1919). Dit is 
niet anders dan het nationaal comité, de koepel van provinciale koepels, van comitévrijwilligers. Het 
NWK is gebaseerd op de acties tijdens de eerste wereldoorlog.  

Als er een discussie is tussen publiek en privaat, dan zegt Henri Velge, kijk naar de resultaten van privaat 
initiatief zoals in WO I. Hier ligt de basis van gesubsidieerde vrijheid. De staat geeft geld aan het NWK 
en dat NWK subsidieert de lokale raadplegingen en initiatieven. Het NWK heeft een bestuur dat beslist 
over de subsidies. Wie in het bestuur zit, bepaalt het NWK zelf en de minister heeft daar niets over te 
zeggen. Ook over de hoeveelheid geld beslist het NWK zelf. Het is een autonoom organisme dat bestaat 
uit afgevaardigden die zichzelf besturen en regelen. Ze beslissen alles zelf. De overheid doet niets meer 
dan gewoon betalen. De regels worden ook gewoon door het NWK zelf beslist.  

Als er bijvoorbeeld een nieuwe raadpleging wordt opgericht, dan mogen ze hier geld voor vragen. De 
overheid mag zelfs niets oprichten TENZIJ er nood aan is en het NWK zelf niets onderneemt. De overheid 
is dus altijd tweede keus.  
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De scheiding tussen opvang en kleuterschool wordt hier ook verankerd. Want er wordt gewoon niet 
over de kinderopvang gesproken in de wet. In 1919 krijgt Velge gelijk over de hele lijn. Zijn politieke 
overtuigingen zie je hierin weerspiegeld.   

2.2. HOE KEEK (EN KIJKT) MEN NAAR KINDEREN? NAAR ‘BEHOEFTEN’, NAAR MOEDERS? 

Het frêle kind  

Het kind als kapitaal  

Het kind als investering  

De verantwoordelijke moeder (x 2)  

Een “machine” gebaseerd op filantropie en caritas (gunst ipv recht) 

2.3. WAAR DIENT KINDEROPVANG VOOR 

Kinderopvang dient enkel als een noodzakelijk kwaad. Het is de bedoeling dat deze slechts tijdelijk is en 
daarna zal verdwijnen. 

3. DE JAREN 50 EN 60 
 
3.1. GESCHIEDENIS VAN DE KINDEROPVANG IN VOGELVLUCHT 

Men was er van overtuigd dat er nooit meer oorlog zou zijn. De welvaart stijgt ook enorm. De levens – 
en woonomstandigheden worden beter waardoor ook de kindersterfte daalt. Het daalt tot een niveau 
dat voor iedereen aanvaardbaar is. Er is geen periode van sociale onrust, maar wel van sociaal contract.  

Het feit dat de kindersterfte daalt, is voor een aantal mensen een groot probleem. Er zijn heel erg veel 
raadplegingen met heel veel vrijwilligers met als strijd het verkleinen van de kindersterfte. Zo’n machine 
zal zichzelf niet sluiten. Er zijn heel wat pogingen om een nieuw doel te vinden. Een voorbeeld : de 
hygiëne van kinderen in de opbouw van nieuwe woningen MAAR architecten willen geen bemoeienis.  

Er wordt gezocht naar een nieuwe legitimering. De emotionele en psychologische investering in het kind 
wordt mogelijk. De ontwikkelingspsychologie krijgt aandacht. Er is echter wel nood aan bijscholing in 
het belang van de ontwikkeling van het kind. De moeders moeten overtuigd worden en deze info moet 
hen bijgebracht worden. Er is een nieuw doel dat ook gaat over de geestelijke gezondheid van kinderen. 

Het kind wordt nog steeds gezien als een investering voor de toekomst. De moeders hebben hier hulp 
bij nodig om voor dit kind te kunnen zorgen. 

Het concept behoefte zal zich hier ontwikkelen. Het belang van de eerste levensjaren wordt steeds 
groter.  

3.2. HOE KEEK (EN KIJKT) MEN NAAR KINDEREN? NAAR ‘BEHOEFTEN’, NAAR MOEDERS 

In de taal wordt het verband tussen geestelijke gezondheid en gezondheid gelegd. De oorzaak hiervan 
ligt in het gezin.  

Het kind wordt afgebeeld als het cellulaire kind.  

Psychologie en medici = 1  

Bij de psychologen wordt wel taal gebruikt, maar geen dialoog. Er worden geen vragen gesteld over hoe 
het met het kind gaat. De psychologen vertellen de ouders wel wat ze moeten doen. 
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3.3. WAAR DIENT KINDEROPVANG VOOR 

Geen contacten binnen-buiten. Baby’s werden doorgegeven door een luik waardoor ouders hun kind 
moesten doorgegeven. Voordat het binnen gelaten werd, werd het kind eerst gecontroleerd op ziektes.  

Geen contacten tussen kinderen; ze kunnen geen ziektes doorgeven.  

Argwaan tegenover ouders. ’s Avonds werden kinderen terug doorgegeven door het luik. 

Kinderopvang blijft noodzakelijk kwaad want in de ontwikkelingspsychologie is de attachment theorie 
belangrijk. Het gaat over de belangen van de band tussen ouders en kinderen. De kinderopvang brengt 
dus heel wat argwaan met zich mee.  

4. DE JAREN 70 
 
4.1. GESCHIEDENIS VAN DE KINDEROPVANG IN VOGELVLUCHT 

De middenklasse vrouwen gaan ook aan het werk waardoor je hier niet meer op kan neerkijken. De 
vrouwen eisen het recht om te mogen gaan werken.  

Er is een gunstige economische situatie.  

4.2. HOE KEEK (EN KIJKT) MEN NAAR KINDEREN? NAAR ‘BEHOEFTEN’, NAAR MOEDERS 

De olympische spelen van de ontwikkeling start hier. Hoe sneller kinderen iets doen of kunnen, hoe 
beter. Kinderen worden met elkaar vergeleken op basis van wat ze kunnen. Je krijgt heel wat onderzoek 
en testen over wat ‘normaal’ is. Het voorspelbare kind wordt ontwikkeld. Er is ook heel wat aandacht 
voor zelfexpressie en de eigenheid van het kind.  

Medici Psychologen 
Gevaar voor infecties  Gevaar voor de moeder-kind binding 
Leeftijdsgroepen volgens infectiegevaar Leeftijdsgroepen volgens ontwikkeling 
Badje voor de armen Raadgeving over spel voor de armen 
Ouders buiten Ouders opvoeden 
Geen urgente en flexibele opvang Geen urgente en flexibele opvang 
Ouders zijn de eerste opvoeders Ouders zijn de eerste opvoeders 

 

4.3. WAAR DIENT KINDEROPVANG VOOR 

De kinderopvang krijgt een dubbele functie. Allereerst moeten moeders bijgeschaafd worden maar 
daarnaast moeten vrouwen ook gestimuleerd worden te gaan werken. Het is een manier waarop 
vrouwen kunnen gaan werken. 

5. DE JAREN 80 – 2000 
 
5.1. GESCHIEDENIS VAN DE KINDEROPVANG IN VOGELVLUCHT 

De gouden jaren zijn voorbij. Dit is een belangrijk moment in onze welvaartsstaat, de oliecrisis. Een 
heleboel fabrieken gaan hierdoor failliet. De werkloosheid stijgt enorm. Het feit dat de staat meer geld 
uitgeeft dan krijgt, is hier gestart.  

Er is geen geld en er gebeurt niets. De middenklasse vrouwen die gaat werken, blijft wel toenemen.  

Er is een veel strikter begrotingsbeleid.  
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Heel de economische crisis heeft effect op het belang van de economie. Je krijgt een invoegen van 
management. De overheid krijgt stilaan terug een afbouw van de welvaartstaat. In die context kan je 
zien dat men de gesubsidieerde vrijheid niet langer kan volhouden. De overheid, de politiek moet dit 
terug in handen nemen. Dit is een langzame evolutie met een fundamentele wijziging in 2003 met een 
beter beleid waarbij de politiek terug bepaald wat Kind en Gezin moet doen.  

De politiek heeft alles terug voor het zeggen.  

Meer en meer mensen gaan inzien dat de ontwikkeling van kinderen belangrijk is en dan kinderopvang 
een pedagogisch en educatief milieu is.  

5.2. WAAR DIENT KINDEROPVANG VOOR 

De kinderopvang breidt niet meer uit. De kinderen van de middenklasse vrouwen komen hier steeds 
meer en meer bij terecht. Maar er is geen extra geld voor extra plaatsen dus de wachtlijsten ontstaan 
hier. 

Er is een uitbreiding van kleine, niet gesubsidieerde kleuteropvangen. Maar ook onthaalmoeders 
worden ingezet. Dit is het resultaat van het feit dat men goedkope alternatieven wil zoeken. 

Kinderopvang wordt meer gebruikt door mensen met een grotere sociale economische status. De 
arbeidersklasse komt hier steeds minder bij terecht. à Mattheuseffecten.  

  



Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen   2019 - 2020 

9 
 

HOOFDSTUK 3 : KINDEREN, KINDERRECHTEN EN/IN ONDERZOEK 

1. KINDBEELDEN 

De manier waarop we naar kinderen kijken is maatschappelijk bepaald. Het beeld is een sociaal en 
historisch bepaald construct. 

- Het onschuldige kind 
- Het kwetsbare kind 
- Kind als gevaar 
- Kind in gevaar 
- Kind als consument 
- Het kind als kapitaal 
- Het kind als investering 

 
2. KINDERRECHTEN 

 
2.1. HET INTERNATIONALE VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND IVRK 

Dit is een verdrag dat bestaat sinds 20 november 1989. Hierbij is een ratificatie door België in 1992. 

De drie P’s komen hierin terug : protectie – provisie en participatie (kinderen tellen mee, ze zijn ook 
burgers die serieus genomen worden). De kindbeelden komen ook hierin terug. Deze drie P’s lopen 
steeds door elkaar.  

Er zijn 4 algemene beginselen binnen het kinderrechtenverdrag 

- Non-discriminatie 
- Het belang van het kind 
- Het recht op leven, overleven en ontwikkeling 
- Recht mening te uiten – passend gevolg 

Als we het verdrag naleven, moeten alle rechten meegenomen worden. 

We kunnen het verdrag op meerdere manieren lezen.  

Een voorbeeld : tijdens een scheiding hebben kinderen het recht om hun eigen zeg te doen in de 
rechtbank. We kunnen dit zien als een begin – of eindpunt. Als eindpunt wordt een eigen mening als 
einde gezien. Bij het recht op eigen mening als beginpunt wordt gekeken naar het kind in een specifieke 
situatie en hoe dit kind gehoord kan worden. 

ARTIKEL 12 : PARTICIPATIE 

DE STATEN DIE PARTIJ ZIJN VERZEKEREN DAT HET KIND DAT IN STAAT IS ZIJN OF HAAR EIGEN MENING 
TE VORMEN, HET RECHT DIE MENING VRIJELIJK TE UITEN IN ALLE AANGELEGENHEDEN DIE HET KIND 
BETREFFEN, WAARBIJ AAN DE MENING VAN HET KIND PASSEND BELANG WORDT GEHECHT IN 
OVEREENSTEMMING MET ZIJN OF HAAR LEEFTIJD EN RIJPHEID.” 

Ook heel jonge kinderen doen ertoe en moeten gehoord worden. We moeten ook op zoek naar andere 
mogelijkheden om te luisteren naar die kinderen. Hoe kan het kind in kwestie zijn ervaringen, 
perspectief naar buiten brengen? 

Artikel 12 wordt als fundering gezien voor onderzoek met kinderen. Het is belangrijk om kinderen te 
betrekken en dit serieus te nemen.  
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“HET BEGRIP VAN HET KIND ALS DRAGER VAN RECHTEN … IS VERANKERD IN HET DAGELIJKSE LEVEN 
VAN HET KIND… VANAF DE EERSTE KINDERJAREN” “BIJZONDERE MOGELIJKHEDEN” VOOR JONGE 
KINDEREN EN ANDERE KINDEREN DIE NIET IN STAAT ZIJN OM DEEL TE NEMEN AAN FORMELE 
ADVIESPROCESSEN 

 

3. KINDEREN EN ONDERZOEK 

The sociology of childhood : 

Omwille van dit nieuw, wetenschappelijk paradigma ontstaat onderzoek naar kinderen. (eind jaren ’80) 

De klemtoon dient te liggen op het ‘hier en nu’. In onderzoek dient aandacht te zijn voor het dagelijkse 
leven van kinderen. Ook aandacht voor de structuren die kind – zijn mee vorm geven, is nodig. 

Onderzoek over kinderen is onderzoek waarin kinderen zelf als onderzoekssubjecten naar voor komen.  

4. KINDEREN IN ONDERZOEK : PARTICIPATIE 

Ook kinderen zijn burgers. Burgerschap wordt vorm gegeven in relatie tot elkaar. à Burgerschap als 
een sociale praktijk 

Participatie als uitgangspunt. Kinderen zijn volwassenen in wording dus dit verschil moet erkent worden. 
Er zijn bepaalde dingen die ze nog niet kunnen bepalen. Er is een verschil tussen werken met 
volwassenen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld extra ondersteunt worden maar we zien dit niet als een 
tekort.  

Diverse expressievormen moeten erkend worden. We kunnen onze wensen niet enkel vormen op basis 
van taal. Er zijn ook nog andere mogelijkheden. We mogen participatie niet zien als EEN methode, maar 
als een wijze om aan onderzoek te doen. 

De machtsrelatie staat hier centraal in plaats van de methode. Het is niet de onderzoeker die alles 
bepaald. Als onderzoeker moet je een deel van je macht, van je zekerheid afstaan. Je kan het proces 
niet op voorhand vastleggen.  

Ieder onderzoek is een interventie in het leven van mensen, kinderen. Kinderen ondervragen kan iets 
betekenen in hun leven. (COUSEE) Kinderen gaan nadenken en eventueel dingen zien die ze voordien 
niet zagen. Onderzoek doen is ook rekening houden met je participant en oog hebben voor de 
gevoeligheid van bepaalde vragen.  

4.1. ARGUMENTEN VOOR PARTICIPATIE 
 

- Normatief / juridisch :  
 
Kinderen hebben het recht om gehoord te worden dus worden ze betrokken in onderzoek. 
Participatie is een recht 
 

- Inhoudelijk :  
 
Als we onderzoek willen doen over kinderen, is het een voordeel om de kinderen te betrekken. 
Het onderzoek zal tot betere uitkomsten leiden dankzij de participatie 
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- Epistemologisch :  
 
Het is logisch dat we kinderen een stem geven in het onderzoek dat we naar hen doen. 
 

- Pedagogisch :  
 
Als we kinderen betrekken, dan worden ze slimmer en leren ze bij. Onderzoek sluit aan bij de 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen 
 

- Politiek en pedagogisch :  

Als we kinderen betrekken, leren we hen dingen bij over bijvoorbeeld samenwerken. We leren 
de kinderen hoe ze burger moeten. 

De argumenten lopen door elkaar in onderzoek. 

4.2. BETEKENIS PARTICIPATIE 
 

Een ladder volgens Hart :  

- Manipulatie of misleiding 
- Als decoratie : kinderen hebben niet door waarover het gaat. Kinderen en jongeren nemen deel 

maar hebben geen idee wat er gebeurt.  
- Tokenisme 
- Toebedeeld, maar geïnformeerd 
- Geconsulteerd en geïnformeerd 
- Initiatief bij volwassenen – gedeelde beslissingen 
- Initiatief en leiding bij kinderen en jongeren 
- Gedeelde beslissingen 

Er is veel kritiek op deze manier van kijken naar onderzoek bij kinderen :  

De ladder veronderstelt een volgorde die in werkelijkheid niet altijd klopt. Een conceptualisering van 
niveaus in de volgorde van de ladder veronderstelt een waardenhiërarchie. 

De ladder zegt niets over de participatie van kinderen en jongeren op zich, Maar over de rollen die 
volwassenen spelen in relatie tot hen. 

Er zijn dus ALTERNATIEVE BENADERINGEN. 

4.3. VERSCHILLENDE STADIA VAN ONDERZOEK 
 

- Thema bepalen 
- Onderzoeksvragen  
- Onderzoeksopzet (research design)  
- Methode : Hoe moeten we best onderzoek doen? Gaan we best spreken of een spel spelen? 

Wil je samen bevraagd worden of apart?  
- Collectie van data 
- Interpretatie van data 
- Formuleren van bevindingen 
- Verspreiden van bevindingen 
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4.4. MANIEREN OM PARTICIPATIE TE BENADEREN 

Lansdown (2001): drie situaties waarin we samen met k&j onderzoek kunnen doen:  

1. Consultatieve participatie  

De onderzoekers gaan op zoek naar ervaringen en perspectieven van kinderen en jongeren met als 
doel begrip op te doen van hun leven.  

Volwassenen leiden het onderzoek en de besluitvorming, kinderen worden wel erkend als burgers 
maar de onderzoekers heeft nog steeds de beslissing in handen. 

2. Samenwerkende participatie 

Er is een partnerschap tussen kinderen en jongeren. Ze worden betrokken in de onderwerpen die 
aan bod komen. 

De kinderen hebben een invloed op het proces (geheeld onderzoek of delen ervan) én op de 
uitkomst. 

3. Kindgestuurde participatie   

Kinderen en jongeren mogen zelf de vraag en de methodes formuleren. De kinderen worden 
actiever betrokken. De volwassenen zijn de facilitator en de kinderen dienen als mede – 
onderzoeker.  

Het al dan niet bepalen van participatie hangt af van diverse factoren. De mate waarin kinderen en 
jongeren over ervaring beschikken met betrekking tot het onderzoek is ook bepalend. De vraag moet 
ook aan de kinderen gesteld worden of ze willen participeren. Het doel van het onderzoek moet ook 
meegedeeld worden. 
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HOOFDSTUK 4 : SCHOOLKINDEREN OVER HUN OPVANG : WAT LEREN ZE ONS OVER KWALITEIT  

1. BELEIDSCONTEXT - ACHTERGROND BIJ 2 ONDERZOEKSPROJECTEN 

Onderzoek komt niet uit de lucht gevallen.  

Sinds 2008 probeert men alle aanbod vormen (knutsel, opvang, sport) op elkaar af te stemmen. Dit is 
niet gemakkelijk omdat er heel wat verschillende spelers zijn. Het aanbod is wat verspreid. Alle spelers 
hebben hun eigen kaders en regels.  

Er was geen Vlaams decreet over kinderopvang. Sinds mei 2019 is er een decreet gekomen die de 
bedoeling heeft om alles samen te krijgen. Het wordt een kapstokdecreet genoemd. Binnen dat decreet 
komt er een focus op regie en samenwerking om dat aanbod te creëren.  

Er zijn 2 onderzoeksprojecten : 

Beide vanuit perspectief van kinderen:  

- Welke betekenis verlenen kinderen aan hun buitenschoolse opvang?  
- Wat benoemen kinderen als kwaliteit?  
- Welke adviezen geven ze ons? 

 
2. OPZET EN METHODOLOGIE ONDERZOEK 2014 

Er wordt zowel gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  

1. Doel: interview met kinderen voorbereiden  
 

- Wat doen de kinderen hier?  
- Wat bieden jullie aan?  
- Waar gaan de kinderen nog naar toe? Hoe en van waar komen de kinderen hier? 

 
2. Methodologie lagere schoolkinderen + aandacht voor transities 

Een voorbereiding op het effectief onderzoek, gesprek met de kinderen. 

3. Methodologie lagere schoolkinderen 

Door wat kinderen doen, kunnen we met de kinderen spreken over de ervaring.  

De observatie : kinderen vertellen gemakkelijk en graag over wat ze doen.  

- De opvangorganisatie  
- Alleen of in groep zijn en spelen  
- De activiteiten  
- Keuzevrijheid – manier van omgaan met / begeleiden van het kind  
- Inrichting van de ruimte  
- De begeleider(s) – waar zijn die wanneer je iets aan het doen bent?  
- De link met andere organisaties waar het kind naartoe gaat en de activiteiten/begeleiders 

die daar aanwezig zijn 
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4. Methodologie kleuters  

Kleuters zijn verbaal nog wat minder sterk dus de expressievormen moeten op een andere manier 
aangesproken worden. Een methode : wandelen door de opvang met een camera 

Ondertussen: rondkijken + commentaren van de kinderen noteren 

Nadien worden de foto’s samen met de kinderen bekeken. Er worden nog extra gesprekken gestart op 
basis hiervan. In het achterhoofd blijven de kwadranten spelen. 

Aanvullend werd ook gevraagd om wat tekeningen te maken vanuit dezelfde vragen.  

5. Verwerking en analyse 

Alle data moet samengenomen worden om daarna te bekijken.  

6 thema’s die voor kinderen belangrijk zijn:  

1. De relatie en omgang met andere kinderen uit de opvang  
2. Het activiteitenaanbod en de mogelijkheden tot vrij spel  
3. De aanwezigheid en de rol van de begeleiders in de opvang  
4. De binnen- en buitenruimte(s) van de opvangplek  
5. De inspraakmogelijkheden voor de kinderen  
6. De organisatorische aspecten van de opvang 

Op basis hiervan wordt een vragenlijst voor kinderen opgesteld. 

3 onderdelen:  

- Kindkenmerken  
- Waardering en beleving van de opvangplek  
- Opvangervaringen van kinderen, m.b.t.:  

- Activiteitenaanbod en mogelijkheden tot vrij spel  
- Binnen- en buitenruimte  
- Aanwezigheid en rol van de begeleiders  
- Relatie en omgang met andere kinderen uit de opvang  
- Inspraakmogelijkheden voor de kinderen 

 
3. OPZET EN METHODOLOGIE ONDERZOEK 2019 

Er wordt participatief te werk gegaan met zowel de kinderen als de ouders. Kinderen beslissen zelf wat 
ze al dan niet willen vertellen. à Kinderen als mede – onderzoeker 
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HOOFDSTUK 5 : RESPECTING CHILDREN’S RIGHTS IN RESEARCH 

1. HIERARCHY OF CHILDREN’S RESEARCH PARTICIPATION RIGHTS 

Er is een schema die gebaseerd is op het aantal participatie van de kinderen bij een onderzoek. Hoe 
hoger het level, hoe meer inbreng de kinderen hebben.  

Een voorbeeld : een project met 4-jarigen – In Quebec zijn de 4-jagirgen de kleuters waarmee men niet 
echt weg weet.  

2. A RESEARCH PROJECT I AM CONDUCTING 
 

2.1. METHODOLOGY 

Eerst zal je als onderzoeker ervoor zorgen dat de kinderen je gewoon worden en ook de leerkracht 
overal op de hoogte van is.  

Een methode om onderzoek te doen bij kinderen : het lezen van een boek en daarvan wordt het boek 
achtergelaten in de klas. De kinderen hebben daarna de kans om het boek nog eens nadien te lezen. De 
foto’s in het boek, zorgen gewoon voor wat ondersteuning. Het zijn gewoon foto’s die van internet zijn 
gehaald.  

Op basis van het verhaal, stelt de onderzoeker zichzelf voor. 

Na het voorstellen, vraagt de onderzoeker een individuele toestemming aan de kinderen. Aangezien het 
individueel gevraagd wordt, zal er geen sociale druk zijn. 

Dit is de start van het onderzoek. Elke keer er data wordt verzameld, wordt de toestemming opnieuw 
gevraagd.  

3. ETHICAL ISSUES AND METHODOLOGICAL POSSIBILITIES WHEN CONDUCTING RESEARCH WITH 
YOUNG CHILDREN 
 

3.1. ETHICAL ISSUES 
 

- Informed consent 

Als we kinderen willen betrekken, moeten we creatief zijn in de manier waarop we ze informeren. Het 
is zeker moeilijk als je een student bent. In de meeste onderzoeken moet er ook een toestemming zijn 
van de leerkracht en daarna van de ouders voordat onderzoek met de kinderen gevoerd kan worden. 

- Collaborative consent 
- Adapting consent : een voorbeeld : de toestemming wordt gefilmd, de kinderen maken een 

tekening als toestemming, de kinderen gebruiken stoplichten als toestemming  
- Reaffirmed consent with non- verbal children 

Op school hebben kinderen geen inbreng op ze wel of niet willen. Als je in zo’n situatie zit, zou het 
kunnen dat kinderen toestemmen bij onderzoek omdat ze het niet gewoon zijn om ‘nee’ te mogen 
zeggen.  

- Relationships 

Je moet plannen hoe je zal binnenkomen, kennismaken, vertrekken, op bezoek komen, … 
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- Anxiety 

Je moet rekening houden met de schrik die kinderen kunnen krijgen door een onderzoeker. Soms kan 
het helpen dat de kinderen zelf de onderzoeksvragen bepalen. Als je niet zeker weet of het kin oké is, 
vraag het dan de ouders of de leerkracht want zij kennen het kind beter dan jij. 

3.2. METHODOLOGICAL POSSIBILITIES 
 

- Video 

Je filmt wat er in de klas gebeurt, en daarna bekijk je de interacties tussen de kinderen.  

- Drawing 

Het werkt niet goed als je de hele groep op hetzelfde moment laat tekenen. Er moet meer aandacht 
gaan naar de taal die de kinderen gebruiken terwijl ze tekenen. De tekening zelf is soms niet duidelijk te 
begrijpen dus hetgene wat de kinderen zeggen, is belangrijk. 

Als kinderen niet graag tekenen, kan je ze ook een tekening laten zien.  

- Photography 

Je moet voorzichtig zijn voor ‘photo voice’. Sommige kinderen nemen foto’s van zaken die ze niet 
normaal doen. Het zou kunnen dat de foto’s een vertekend beeld geven van hetgene wat je eigenlijk 
aan het onderzoeken bent.  

- Performance and play 

Je kan ook gebruik maken van foto’s die al bestaan. Hierbij kunnen de kinderen dan verhalen vertellen.  

- Interviews 

Wees voorzichtig voor interviews in groep. Het is mogelijk dat kinderen niet weten wat van hen 
verwacht wordt en daarom gewoon een ander kind zal herhalen.  

Soms kan het beter zijn om een vertrouwelijk persoon te betrekken bij het interview om er op die manier 
voor te zorgen dat kinderen de vragen goed verstaan. Soms kan deze persoon ook helpen om extra 
ondersteuning te bieden bij het antwoord van het kind. 

- Mosaic approach 
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HOOFDSTUK 6 : WETENSCHAP : EEN GENEALOGIE VAN DE WAARHEID 

1. THE PROLIFERATING PREFIX 

 

Er zijn gevoelige en kritische periodes.  

Gevoelige periodes: in bepaalde fases in leven kan je iets makkelijker verwerken dan in andere fases 
vb. gevoelige periodes voor klanken andere taal, is nog in te halen indien men er veel moeite in 
steekt. Deze periodes zijn nog in te halen 

Kritische periode: het is omzeep indien te laat, niet meer in te halen  

In de ontwikkeling van kinderen, is hetgeen wat je thuis leert belangrijk. Hoezo is het ouderlijk huis een 
learning environment? Waarom is dit geen loving environment meer?  

Bezorgdheid : in het discours van denken en spreken van voorschoolse voorzieningen, gaat het veel over 
intergenerationele transmissie: we gaan ervan uit dat kansarme gezinnen een minder goede lerende 
omgeving zijn, kinderen krijgen er minder stimuli, kinderen uit kansarme groepen horen bv.  minder 
klanken, minder ver gevorderde taalontwikkeling, dus minder kansen om mee te kunnen, op hun beurt 
minder kansen hebben op de arbeidsmarkt en op hun beurt kansarme ouders worden die op die manier 
armoede van generatie tot generatie doorgeven = intergenerationeel à moeten we voorkomen door 
in te zetten op eerste levensjaren  

2. HECKMAN CURVE 

Heckman is nobelprijswinnaar in de economie  

Het gaat over return on investment: wat krijg je terug voor investeringen? Als je investeert in jongste 
leerling, voor elke dollar investeren in voorschoolse voorzieningen, krijg je ongeveer … dollar terug?  

0-3 hoogste, 4-5 hoog, lagere en secundaire school al wat minder en verste: waste of money  

Neurowetenschappen: nooit in leven van mens ga je zo snelle hersenontwikkeling krijgen als in de eerste 
3 levensjaren  

We moeten investeren in jonge kinderen, want krijgen die later terug, als we dit niet doen en het 
misgaat in die leeftijd, gaat het ons later een bom inspanning, moeite , tijd en geld kosten. Een typisch 
voorbeeld hiervan is het Allan rapport 

Het gaat over hoe ouders de hersenen van hun kinderen moeten stimuleren in plaats van enkel hoe ze 
voor hen moeten zorgen. De hersenen van jonge kinderen zijn een belangrijk punt.  
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3. WAARHEID 

Gebruik van wetenschap in voorschoolse voorzieningen is een manier volgens Foucault: kijkt naar relatie 
tussen waarheid als constructie, als verhaal (waarheid is niet iets dat daarbuiten ligt en we vastpakken 
enzovoort), de vraag is niet zozeer wat waar is, maar “waarom denken we zoals we denken over wat 
waar is?” en dit heeft altijd te maken met machtsrelaties.   

We moeten erkennen dat macht kennis voortbrengt à wat we beschouwen als waar is een manier om 
naar te kijken, maar ook “wie heeft het voor het zeggen welke wetenschap meer of minder van belang 
is, wie bepaalt dit?”  

Macht en kennis beïnvloeden elkaar rechtstreeks: niet alleen zo dat een bepaalde machtsrelatie mee 
brengt dan bepaalde kennis meer belangrijk wordt geacht, maar welke kennis belangrijk geacht wordt, 
welke waarheid geconstrueerd wordt, heeft invloed op machtsrelatie = wederzijdse verbanden  

Er bestaat niet zoiets als machtsrelatie zonder dat die verband houdt met een bepaald veld van kennis. 
Er bestaat geen kennis, waarheid die tegelijkertijd bepaalde machtsrelaties construeert.  

3.1. VOORBEELD 1 (19DE EEUW) 

Heel moeilijke levensomstandigheden, lage lonen, grote armoede, in die moeilijke 
levensomstandigheden:  

1) Hoge kindersterfte  

2) Sociale onrust à de 2 zijn verbonden met elkaar, kinderarmoede is bron van sociale onrust  

De context : Er is ook een onrust in de burgerij: vrees dat sociale onrust zal uitbreken, onrust ook omwille 
van die hoge kindersterfte, want om sterke natie op te bouwen, hebben we sterk ras nodig.  

Eugenetica is wetenschap die ondertussen ongeveer uitgestorven is, maar is op dat moment de 
belangrijkste wetenschap. Het is de wetenschap die gaat over de veredeling van de rassen; over hoe je 
koeien met elkaar kruist zodanig ze meer melk geven, graangewassen kruist… gaat over kruisen van 
rassen, gaat ook over mensen! à Het gaat over de wetenschap van een sterk ras, de mensheid tot een 
betere mensheid maken. Na WOII zal niemand dit discours nog in de mond nemen. Deze wetenschap 
heeft een ongerustheid gecreëerd over de arbeidersklasse.  

Statistiek was heel belangrijk in België, denk aan Quetelet. Statistiek was oorspronkelijk wetenschap van 
staatkunde, en bracht kindersterfte in kaart (verbanden, correlaties…) overheidsrapporten staan vol 
statistiek vb. sterven er meer kinderen bij slecht weer (neen), verband met dit en dat …  

Conclusie: daar waar de arbeiders wonen, concentreert de kindersterfte zich 

Profilaxe: wetenschappers zoals Pasteur in Parijs: maakte bouillon en bewaarde het, hij vond uit dat er 
in de lucht dingen zijn die we niet kunnen zien, maar die ziekmakers zijn, we moeten het steriliseren 
zodanig het niet in ons eten komt. Hij vond de oplossing, de wetenschap die ons beschermt tegen 
ziekten.  

Eugenetica: we have a problem (een probleem van de samenleving), statistiek: they have a problem, 
Profilaxe: ingrijpen  
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Marbeua: 1ste handboek in Europa over hoe je crèches moet oprichten. Hoeveel vierkante meter, 
hoeveel personeel, … Dit handboek is in vele landen als leidraad gebruikt.   

Citaat: moeders die in armoede leven, wachten op de dag waarop crèches opengaan, een mooie 
ceremonie laat aan arme arbeiders zien dat burgerij, geholpen door rijken, waakt over kinderen met 
een moederlijke aandacht en de heilige klokken meldt aan armen dat er aan hen gedacht wordt en 
meldt aan rijken dat hij moet geven à zorg over hygiëne arbeidersklasse, een beschavingsoffensief 

Paolo Freire : De liefdadigheid in de 19de eeuw, om goed te blijven doen, moet de ongelijkheid in stand 
blijven. Indien dit er niet meer is, kan je niet meer ‘goed’ doen.  Je ziet hoe waarheid relatie houdt met 
politieke, sociale context en hoe die ook gebruikt wordt om een bepaalde machtsrelatie in stand te 
houden 

3.2. VOORBEELD 2 

Na WOII, de wetenschappelijke ontwikkeling is verder gegaan. De kindersterfte is niet meer de grote 
maatschappelijk zorg en arbeiders krijgen ook stemrecht.  

De belangrijkste wetenschap over de jonge kinderen in die periode is de attachment theory à Bowlby 

Bowlby krijgt opdracht om te onderzoeken hoe het komt dat het zo slecht gaat met kinderen in Engelse 
weeshuizen die periode, kinderen kwijnen echt weg, zijn heel ongelukkig, hij onderzoekt waarom dit is  
à “ ze missen moederlijke zorg en moederlijke liefde is voor een kind even belangrijk als vitaminen” De 
ouderlijke zorg in de vroegste levensjaren is van het grootste belang voor de latere mentale gezondheid 
van de kinderen. Een goede gehechtheidsrelatie met de ouders, met de moeder is een voorwaarde voor 
een gezonde ontwikkeling. Er is amper tot geen sprake van de vader. Indien het kind de moederlijke 
liefde moet missen, zal het later ook niet in staat zijn om een liefdevolle relatie te hebben.  

Het zal toch wel niet toevallig zijn dat gehechtheidstheorie net zo populair wordt na WOII? Tijdens 
oorlog waren de vrouwen aan het werk, want mannen waren aan het vechten aan het front en het werk 
in de fabrieken werd voor groot stuk overgenomen door vrouwen, maar na WO2 had men niet zo veel 
behoefte aan werkende vrouwen, maar vooral aan vrouwen die thuisbleven en een nieuwe generatie 
kinderen op de wereld zouden zetten.  

Het is geen toeval dat het een vruchtbare grond geeft voor succes van de hechtingstheorie die gaat 
zeggen hoe belangrijk het is voor kinderen dat moeder thuis is. Een wetenschap voor de liefde voor 
kinderen wordt naar voor geschoven 

Vrouw moet terug naar de 3k’s : kerk, keuken en kinderen  

Veel kritiek op deze gehechtheidstheorie, achteraf gezien dat theorie van Bowlby zelf niet klopte: niet 
gebrek aan moeder in weeshuizen die zoveel parten speelde, maar het feit dat gebrek van de moeder 
niet gecompenseerd was door continuïteit in de zorg, verpleegster die voor kinderen zorgde wisselde 
voortdurend waardoor geen andere gehechtheidsrelatie kon bestaan  

à Kritiek op monotropie = idee dat het maar 1 persoon kan zijn  

Er is ook heel wat bredere kritiek op de ontwikkelingspsychologie. Ontwikkelingspsychologie heeft sterk 
bijgedragen tot het bepalen van wat al dan niet normaal is  

Foucault : de test laat toe om steeds opnieuw het individu te situeren ten aanzien van zijn 
leeftijdsgenoten, de eeuwige straf die normaliseert, bepaalt wat normaal is en wat niet normaal is, 
welke kinderen we normaal vinden en welke kinderen niet  
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Niet toevallig dat dit gebeurt in periode van Koude Oorlog = na WO2 denken we dat wereld uit 2 kampen 
bestaat: Oostblok en Westblok. Wij zijn van Westblok, dichtbij de VS en dan heb je Oost-Europa 

In context van wedloop tussen Oost en West is Sputnik shock zeer belangrijk. Dit is de vaststelling dat 
de Russen de eerste satteliet (Sputnik) in de ruimte brengen. Ze zijn ook de eerste die erin slagen een 
levend wezen in de ruimte te brengen en terug op aarde te brengen (de hond) 

De russen zijn de wedloop in de ruimte aan het winnen en dus Oostblok hebben grote technische 
voorsprong en winnen the race to space, heeft enorme invloed gehad op wetenschappen en denken en 
ook op de pedagogie  

Tegelijkertijd heb je in VS (eind jaren 50) opkomst civil rights movement, Martin Luther King à arme 
zwarten eisen gelijke rechten  

Sputnik shock doet besef groeien dat (VS) als land niet meer kan permitteren om een deel van de 
intellectuele capaciteiten van de bevolking niet te benutten  

De zorg van de 19e eeuw over slechte hygiënische omstandigheden wordt zorg van niet benutten van 
intellectuele capaciteiten van de zwarten, gesteund door die civil rights movement en men noemde dit 
het ‘negerprobleem’ en dit probleem moest gecompenseerd worden met compensatieprogramma’s  

Compensatieprogramma’s = op school intensieve programma’s voor in de zwarte getto’s van Amerika 
om de zwarte kinderen te laten bijbenen op school. In de zwarte getto’s had je slechte scholen. Deze 
compensatieprogramma’s heetten ‘Head Start’. 

In het begin was dit een groot succes, ze gingen erop vooruit, euforie in jaren 60 

Grote teleurstelling in jaren 70 toen bleek dat de effecten van de interventie niet langer duurden dan 
de interventie zelf en dus zei men conform het ontwikkelingspsychologisch denken van die tijd à 
antwoord op probleem = vroeger beginnen voor lagere schoolleeftijd, kritische periode … en we moeten 
niet alleen op school werken, maar ook thuis à home learning environment  

Interventieprogramma’s in voorschoolse leeftijd en opvoedingsondersteuningsprogramma’s in de 
huiskamers  

Citaat: het is probleem van de natie in koude oorlog, we doen ons als land, als natie tekort als een 
bepaald deel van de bevolking achterblijft.  

3.3. VOORBEELD 3 

60, 70 waren een rijke, gouden periode, welvaart nam heel snel toe. Er was een heel lage werkloosheid, 
de lonen stegen van jaar tot jaar. De mensen hadden het steeds beter.   

Eind jaren 70 en hele jaren 80 zijn crisisjaren, heeft te maken dat prijs voor ruwe olie duurder werd, 
energie duurder en heel wat fabrieken sluiten hier en openen in landen waar lonen veel lager liggen. 
Een voorbeeld : alle textielfabrieken verdwenen in Gent  

Globalisering economie: een voorbeeld :  een fabriek sluit zijn vestiging hier en gaat ergens anders open, 
hier gaan mensen werkloos worden (vb. Ford in Genk) en dat de Vlaamse regering dit zogezegd niet laat 
gebeuren, maar het gebeurt toch. Beslissingen die ver genomen worden, invloed op ons leven en het 
lokaal beleid heeft hier geen impact op.  
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Tjernobil kerncentrale ontploft en volgende dag komt Armand Pil op nieuws vertellen dat we niet 
ongerust moeten zijn, dat alles in orde is en tegelijkertijd krijgen alle kinderdagverblijven een brief dat 
kinderen thuis moeten blijven en zelfgekweekte groenten niet op  te eten, kilometers verder heeft 
directe impact op ons dagelijkse leven en lokaal beleid heeft hier geen impact op = globalisering 

Werkloosheid neemt enorm toe. Na het afstuderen, had niemand werk. Dit noemt men vaak de nieuwe 
sociale kwestie, de drievoudige crisis van de staat.  

1. Financieel 
2. Bureaucratisch; welvaartsstaat functioneert niet goed, beschermt ons niet tegen onheil dat ons 

overkomt 
3. Filosofisch; mensen gaan meer en meer denken dat we misschien niet zoveel staat nodig 

hebben. Misschien beter om minder in die pot te steken en meer voor onszelf te houden, 
aangezien staat toch geen welvaart kan garanderen 
 

3.3.1. DE GULDEN MIDDENWEG 

Tegenstelling tussen socialisme en liberalisme is voorbij, gaat niet meer over die vraag van links of 
rechts, eigenlijk moeten we de gulden middenweg (the third way) nemen, is de actieve welvaartsstaat  

1. Alles in consensus: geen politieke tegenstelling tussen links en rechts, meningsverschillen 
worden gezien als negatief 

Het gaat niet meer over armoede, maar over kinderarmoede  

Als het gaat over armoede bestrijden, meest efficiënte manier om armoede te bestrijden is herverdelen: 
afnemen van zij die veel hebben en afgeven aan zij die minder hebben  

Herverdeling doen we via belastingsysteem en sociale zekerheid  

Als je gaat herverdelen, krijg je altijd ruzie à rechts: gaat zeggen dat er te veel is, mening hard werkende 
Vlaming, je moet gewoon belasting verminderen en links: gaat altijd vinden dat het te weinig is, maar in 
consensus denken willen we die discussie niet. Dit is de essentie van politiek. In de gulden middenweg 
wil je deze discussie niet, je wilt een consensus. 

Wie verdient het om geholpen te worden? We moeten werklozen beperken. à Deserving en 
undeserving poor  

Als we het nu niet meer hebben over armoedebestrijding, maar over kinderarmoedebestrijding, dan 
kunnen we het eens zijn! Niemand zal kinderen schuldig stellen van hun eigen armoede! Over 
investering in kinderarmoede kunnen we wel een consensus hebben. Op deze manier krijg je de 
aandacht voor het voorschoolse.  

Frankfield rapport : Opvoeding is ouderlijke verantwoordelijkheid, veelmeer dan herverdeling. We 
moeten niet investeren in welvaartsstaat, belastingssystemen enzovoort, maar in opvoeding  
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2. Alles is economisch: economische gaat alle aspecten van leven overleven 

In tijden van crisis zie je dat alles in economische termen gaan. 

Typisch crisis jaren 80: veranderingen in discours. In de jaren ’70 waren er nog-profit sectoren, de sociale 
sector. Later blijven we in  het sociale, maar nemen we het economisch jargon over om sociale te 
verantwoorden 

Commodification: bredere term dan privatiseren à je gaat het beschouwen als economisch goed, je 
gaat denken in termen van kosten en baten, ouders als consumenten = commodification  

3. De leek kan niet zien: gewone mens weet niet wat goed voor hen is, hij heeft hier andere 
mensen voor nodig 

Beck heeft iets mooi geschreven over Tjernobil  

Experten rollen over elkaar heen en spreken elkaar tegen. Het effect van experten die elkaar 
tegenspreken: niet dat mensen zeggen ‘we hoeven geen experten meer’, mensen willen meer experten  

Antropologische schok: wij kunnen zelf niet meer bepalen wat goed is voor ons, wij hebben daarvoor 
andere experten nodig à Wij weten niet wat goed is voor kinderen, wij kunnen niet in toekomst kijken 
maar ZIJ = EXPERTEN kunnen het ons vertellen. We hebben ze dus nodig om ons iets te vertellen. 

4. TECHNOLOGIE = VOORUITGANG?  

Neurowetenschappers onderzoeken hersenen en kunnen ons vertellen wie wij zijn, want zij kunnen 
onze hersenen lezen en kunnen ons vertellen dat hersenen belangrijk zijn en verantwoordelijk zijn  

Het lijkt alsof de eugenetica terug aan het woord is: de ultieme wetenschap die het sociaal beleid zal 
moeten bepalen  

Mensen die met neurowetenschap bezig zijn (niet neurowetenschappers zelf), maar 
ontwikkelingspsychologen die neurowetenschap gebruiken, vinden echt van zichzelf dat zij eigenlijk het 
sociaal beleid moeten bepalen, dat zij moeten bepalen wanneer het bv. nodig is kinderen uit huis te 
plaatsen  

Framing institute : een bureau dat onderzoekt welke framing werkt bij mensen, welke framing kan het 
best het denken van mensen beïnvloeden?( Zoals coca cola reclame maakt), ze zetten politici rond de 
tafel en presenteren verschillende framings rond ontwikkeling van kinderen en kijken naar wat ze 
verstaan en naar wat werkt à heeft ertoe geleid dat 4 concepten best geslikt worden door politici  

1. Brain architecture werkt goed 
2. Bedrading hersenen werkt ook goed  
3. Armoede levert toxic stress op, giftige stress in hersenen jonge kinderen en daarom ontwikkelen 

ze niet goed à snappen ze, werkt goed  
4. Serve and return: dialoog met kinderen  

à als we teksten schrijven  als politici moeten die woorden hierin voorkomen. Dit verklaart mede het  
succes van neurowetenschappen  

5. WAAROM DAN? 

Hoe komt het dat die zo populair zijn vandaag?  

Als je kennis materialiseert, maakt het dat we meer gaan geloven  
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Studenten geloven veel meer van wat in artikel staat als daar afbeeldingen in staan  

Wij in pedagogie moeten het vaak hebben over minder tastbare zaken, vandaar hebben we als 
pedagogen graag hersenonderzoek zodanig we serieus genomen kunnen worden  

Gefrustreerd: er gaat nog altijd zo weinig aandacht naar dus als we hersenen gebruiken worden we 
misschien meer serieus genomen  vb. mensen die in kinderopvang werken, verdienen veel minder dan 
lagere school  

Hoe meer we als pedagogen het economische argument gebruiken om te verantwoorden wat we doen, 
hoe meer we idee versterken dat economisch argument een valabel politiek argument is, door sociale 
en ethische dan ook niet als argument te gebruiken  

Het verandert onze kijk op kinderen 

Kinderen als investering à minder belang voor wat kinderen zijn  

Blame the victim: neiging om snel schuld in schoenen van ouders te schuiven   

Probleem van armoede is niet meer probleem van onrechtvaardigheid, maar van mensen die straks als 
volwassene niet rendabel zullen zijn, is verschuiving in sociale denken, in denken over rechtvaardigheid  

6. BESLUIT 

Het gaat niet over waarheidsgehalte van wetenschap, maar welke wetenschappen we als belangrijk 
beschouwen verandert historisch, relatie met brede maatschappelijke, politieke ontwikkelingen  

Beïnvloedt over hoe we denken over kinderen  

Niet alleen denken in termen van wat werkt, maar ook wat is werken, wat is het goede, wat wil ik 
bereiken?  
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HOOFDSTUK 7 : KWALITEIT EN KWALITEISTOEZICHT : GENEALOGIE 

Zijn we het eens over wat goede kwaliteit is? Hoe is begrip tot ons gekomen doorheen geschiedenis? 
Als historisch, maar ook als cultureel construct (preschool in three cultures) 

Preschool in three cultures was een hele tijd geleden het doctoraatsonderzoek van een onderzoeker uit 
de VS en ook antropologie: een bekend onderzoek in de antropologie is een studie over the japanese 
problem (jaren 70). Dit zijn de jaren 70 waarin bij ons de psychoanalyse erg populair is geworden en ook 
in de VS. In de psychoanalyse was het oedipuscomplex één van de hoekstenen. Er wordt ook aandacht 
besteed aan de relatie tussen moeder en kind.  

Japanese problem = op het platteland in Japan slapen kinderen tot de puberteit bij hun moeder. Het 
probleem is niet dat kinderen bij moeder slapen, maar wel dat die niet allemaal psychotisch worden en 
dus moet er wel iets mis zijn met algemene geldigheid van die theorie à Door naar iets anders te kijken, 
dat voor ons ongewoonlijk is, door dat te leren kennen wordt dat dat we gewoon zijn, vreemd  

Tobin heeft gaan kijken wat men beschouwt als kwaliteit in een heel andere context, helpt ons dat niet 
na te denken over wat goede voorschoolse voorzieningen zijn bij ons?  

Hij heeft dit gedaan in China, Japan en VS en is een typische dag in typische voorzieningen voor 4-jarige 
kinderen gaan filmen. Hij heeft in Japan rondgereisd en rondgevraagd wat een Japanner goed en niet 
goed vinden. Hij toonde de Japanners ook het filmpje uit VS, ook in andere richtingen  

10-15 jaar later is hij teruggegaan en terug zelfde dingen gedaan, dubbele complexe vergelijking  

à Cross-culturele en historische confrontatie 

Filmpje Japan :  

- Leraar komt niet tussen in conflict, omdat leerkracht overtuigd is dat dit wel doen niet goed is. 
Wat een goede leraar is, is iets heel anders dan wij zouden denken.  

- Geen split system: 0-5/6 jarigen zitten er samen, elke dag zijn er 4 kinderen die taak krijgen om 
mee te gaan helpen met baby’s  

- Japan heeft zeer laag geboortecijfer, brengt bezorgdheden met zich mee: kinderen hebben vaak 
geen broer of zus, minder mogelijkheden om te leren omgaan met empathie, samen leven … 
de waarde van het leren voor iemand anders zorgen 

- Wat wij doen is rekenen, lezen, geletterdheid … à empathie zit daar niet in  
- In Japanse kleuterklas zijn er ongeveer 15, 16, 17 kinderen per volwassene en zij vinden dit een 

probleem: weinig kinderen in klas is goed voor volwassenen, maar niet voor kinderen, omdat 
er dan te weinig interactie is in klas  

Filmpje VS:  

- Heel veel taal, ook in geschreven zaken, overal hangen woorden  
- Expressie kinderen  
- Concept van keuze en zelfexpressie  
- Anders dan in VS zijn het vooral de meer taalvaardige kinderen bij ons die veel aan bod komen  
- “20 kinderen voor1 volwassene is onmogelijk”  
- Hoewel we context hebben van Japanners (20-25) kinderen, maar ons ideaalbeeld leunt dichter 

aan bij VS (dichter staan bij kind als volwassene), maar is bij ons onmogelijk door grote groepen 
- 3 shiften van leerkrachten, gaan doorheen de dag naar huis 
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- In VS, in Japan is het ondenkbaar om middagpauze te hebben zonder de kinderen, in vergelijking 
met ons  

- Zowel in Japan als in de VS is er een middagdutje, wat eigenlijk heel normaal is voor 3 en 4 jarige 
kinderen, wij vinden dat ze naar school moeten gaan en kunnen er niet slapen, soms plaatsje 
voor 1 of 2, maar een hele klas te slapen leggen is bij ons bijna ondenkbaar à heeft te maken 
met ons split system op jonge leeftijd 

- Door split system worden we blind voor een aantal dingen  
- Als je iets dermate gewoon bent, is het moeilijk om iets anders te kunnen willen  
- Het besef dat de dingen elders anders zijn, laat het ook mogelijk om andere dingen te bedenken  

 
1. KWALITEIT ALS CULTURELE CONSTRUCTIE 

Je krijgt een spanning tussen de bezorgdheid van het NWK (koepel van de private voorzieningen) en een 
concept van een liberale staat die niet tussenkomt. Hoe moet je dit verzoenen?  

2. KWALITEIT 1919 – 1970 

De NWK heeft het recht om de kinderdagverblijven te bekijken.  

Men vraagt het NWK om toch te inspecteren, maar niet in voorzieningen die in de burgerij door 
liefdadigheid uitgegeven worden. Want als het uit liefdadigheid is, dan zal er toch wel niets mis mee 
zijn? De bewaaksters zijn verdacht, maar de kinderdagverblijven die door de burgerij zelf zijn 
georganiseerd, daar blijven we van af. Daar is de gesubsidieerde vrijheid totaal. 

De kwaliteit is hygiëne. 

Die cribbes waren quarantaine. Je kleedt een baby uit, geeft die door een gat in de muur, een 
verpleegster neemt die aan en controleert of hij koorts heeft. Ja? Teruggeven. Nee? Andere kleren en 
naar een andere leefruimte. Dit is zo in 1961 en blijft tot 1970. 

Hommelen: een inspectrice van het NWK. Die ongerustheid zorgt er dus voor dat er inspectie komt. Ze 
bekritiseert de gemakzucht van het personeel.  

Foto is voorbeeld van good practice, kinderen moeten in kleine groepen ingedeeld worden; geen 
contact tussen de kinderen. Er is een grote angst voor infecties en epidemieën.  

3. KWALITEIT 1970 – 1990 

Er is een nieuwe stroming. Dit is vooral zo in de franstalige wereld (Frankrijk, franstalig België…) en 
Vlaanderen wordt erdoor beïnvloed. Dit is een andere stroom onderzoekers die zich bezighoudt met 
een andere vraag. Die gaat ervan uit van een kinderopvang als feitelijkheid, als een recht van vrouwen.  

Les bébés et les choses: hoe gaan kinderen om met objecten? Wat doet dit met de ontwikkeling van 
kinderen? Pedagogisch onderzoek, geïnspireerd door Piaget. Er komt voor het eerst een basis voor 
pedagogische reflectie. Het kind wordt niet meer gezien als een slachtoffer, maar als een actor dat mee 
vorm geeft aan z’n ontwikkeling. 

Deze boeken hebben tot op de dag van vandaag nog een actualiteitswaarde. Er is een zaadje gepland 
en in een volgende periode zal daar inspiratie uit gehaald worden. 
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Gesubsidieerde vrijheid = overheid moeit zich niet, maar subsidieert wel.  

Een bepaald bedrag voor een bepaald kind voor ouders voor wie het echt noodzakelijk is om te werken. 
Gaan werken als vrouw is niet noodzakelijk, dan ben je een slechte moeder. Arbeid is geen recht van 
vrouwen. Vrouwen uit de middenklasse gaan we dus niet ondersteunen, anders zijn we ze aan het 
ondersteunen in de verwaarlozing van hun kinderen. Dit verandert. 

Vrouwen studeren langer, gaan steeds meer gaan werken en gaan steeds meer plaatsen innemen in die 
kinderopvang. Dit is problematisch voor de kinderdagverblijven want zij krijgen geen subsidies voor deze 
kinderen. Er wordt dan gepleit voor een ander subsidiesysteem. 

De subsidies worden verhoogd want er worden veel plaatsen ingenomen + de subsidies worden veel 
royaler. Als wij zoveel te betalen hebben, mogen wij meer zeggen. De overheid gaat nu voorwaarden 
stellen om subsidies te krijgen. Als ze zoveel betalen, willen ze ook meer gezag hebben. Het concept van 
kwaliteitscriteria is een concept die nu ook door de overheid gehanteerd zal worden. Maar de 
voorzieningen hebben ook wel nog steeds een bepaalde macht. 

De sociale regels blijven onafhankelijk voor de voorzieningen.  

Er zijn wel regels aan wie je voorrang moet geven maar we gaan dit niet meer controleren. 

Onthaalouders = bewaarsters. De werkelijkheid haalt het beleid in en het blijft voor veel mensen een 
favoriete opvangvorm. Er is hier wel vraag naar en het gebeurt, dus ondanks het verdacht is, wordt het 
gebruikt.  

NWK: ‘nee gebruik geen onthaalouders, is gevaarlijk!’ à minister reageert hierop: ‘jawel, we laten dat 
wel toe’. Dit is één van de eerste keren dat de minister het NWK overheerst. Het gezag van de overheid 
neemt toe.  

Vanaf de jaren zeventig krijg je ontwikkeling van dienst voor opvanggezinnen. In het begin was men hier 
ongerust over. De politiek is duidelijk: er is geen concurrentie met moeders, er staat een verpleegster 
aan het hoofd en er werken geschoolde mensen à verdachte onthaalouders. De kinderdagverblijven 
worden nog steeds verkozen. 

Discussiepunt: indeling in leeftijdsgroepen. Moeten zij samen zitten? Wat zijn de leeftijdsgrenzen? Deze 
discussiëren over welke kwaliteitseisen gebruikt moeten worden. 

- Pediaters: die moeten ingedeeld worden want kans op infectie is verschillend op verschillende 
leeftijden à zijn bezig met hygiëne. (baby: geen contact met elkaar/ middengroep (12-
18maand): hoeven niet geïsoleerd te worden / kleuter) 

- Psychologen: ze zijn het eens met de pediaters. Er zijn drie groepen, namelijk de liggers, kruipers 
en de lopers. Deze leeftijdsgrenzen komen toevallig overeen met de vorige drie groepen. 

- Architecten: ontwerpen gebouwen zodanig dat de ingang voor peuter anders is dan voor baby’s 
en zodanig dat baby’s volledig geïsoleerd zijn van elkaar.  

- Ervaringsdeskundigen  

Er is plaats tekort dus er worden nieuwe kinderdagverblijven gebouwd, maar in de kleuterschool komen 
er klasjes bij voor kinderen van 18 maanden. Dit zijn peutertuinen.  

Ene functie is om vrouwen van middenklasse te bedienen en van kinderopvang te voorzien. Gent en 
Antwerpen zijn steden waar stedelijk onderwijs heel goed is uitgebouwd, maar in die tijd ziet men hoe 
er steeds meer kinderen naar katholiek onderwijs gaan.  
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Als je peutertuinen hebt en kinderen worden ingeschreven, worden die kinderen daar behouden 
doorheen de rest van het onderwijs. Het is dus ook met oog op schoolstrijd.  

School krijgt geen subsidies voor kinderen jonger dan drie jaar waardoor steden dit moeten subsidiëren. 
Er wordt een deal gesloten: NWK accepteert om in te staan voor subsidies, op voorwaarde dat er geen 
pedagogische rol wordt vervuld: ‘we moeten kinderen toch niet laten zingen?’. 

Er is weinig aandacht voor pedagogische kwaliteit bij het NWK en bij de voorzieningen. Er is nood aan 
vorming om het personeel een aantal inzichten bij te brengen.  

In de jaren 80 krijg je initiatieven. 

• VGC : vormingscursussen voor kinderbegeleiders, zijn de eerste die dit doen. 

• VCOK : vormingscentrum dat door een aantal psychologen wordt opgericht.  

• VGJK : een centrum dat pedagogische vernieuwingen moest inbrengen, wordt opgericht door 
drie universiteiten. Is nog steeds zo dat een docent van de UGent daar leiding geeft.  

• OMEP : een overkoepelende internationale organisatie.   

4. KWALITEIT 1990 – 2000 

Drie langdurige studies. Men ziet dat als voorzieningen een goede kwaliteit heeft, dat dit en positieve 
invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Is goed voor kinderen die arm en zwart zijn. Deze studies 
worden gebruikt om return on investment aan te tonen. 

De studies lagen mee aan de basis voor kwaliteit.   

Deze periode is ook een periode van neoliberalisme, privatisering, deregulering, responsabilisering. Het 
is na de economische crisis. Je krijgt een spanning: toenemend besef dat we er niet komen met eisen 
die enkel over hygiëne gaan, maar we hebben ook eisen nodig die over personeel gaan etc. 

Beleid schrijft onderzoek in de voorschoolse voorzieningen, dit is nieuw. De HIVA-studie is de eerste 
grote studie die door de overheid besteld is. 

Conclusie: mensen gebruiken het vooral om te werken. Dit is logisch, want er is geen plaats genoeg voor 
anderen. Men heeft in die tijd nog geen aandacht voor het sociale. Men besteedt geen aandacht aan 
feit dat kinderopvang gebruikt kan worden om zelf eens vrije tijd te hebben. Dit is een doxa: je bent je 
niet eens bewust van een overtuiging waardoor je die niet in vraag gaat stellen. Blinde vlek van 
onderzoekers is de sociale en pedagogische context van opvang. Je kan deze antwoorden niet krijgen 
als je geen plaats maakt in de opvang voor ouders die af en toe vrije tijd willen hebben. 

Is dit een goed uitgangspunt om onderzoek te doen? Zijn er redenen om te veronderstellen dat het er 
helemaal anders aan toe gaat? 

Conclusie: er zijn minder mensen die voorkeur hebben voor één opvangvorm, dan voor meerdere 
opvangvormen. Hun uitgangspunt klopt dus niet. Het klopt niet wat er in het blauw geschreven staat. 

Typisch voor het managementdenken: we gaan ouders zien als een consument die een keuze moet 
maken. De keuze van opvang is echter niet zo simpel. De taal van keuze is geen taal die past bij 
kinderopvang. De mensen kunnen niet kiezen, er zijn plaatsen te kort. Door het voor te stellen als een 
keuze, ontken je structurele ongelijkheden. 
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Conclusie: iedereen is overal tevreden. Er is geen enkel verband tussen wat ouders weten en wat ze 
antwoorden op een vragenlijst. Wat ouders antwoorden op een vragenlijst over tevredenheid wordt 
niet bepaald door hun tevredenheid want hoe kan je tevreden zijn over iets dat je niet weet? 

Grote verandering op bepaalde domeinen van het leven. Voor het eerst in de geschiedenis van België 
hebben we een regering waar CD&V niet in zit.  

Minister verzamelt personeel rondom hem die werk van administratie doet zodat hij niet opgelicht 
wordt door administratie. Dit is het kabinet. Bij verandering van minister, verandert dit kabinet ook. Dit 
noemt met BBB, dit wil zeggen dat er enkele IVA’s en EVA’s, intern en extern, wordt opgericht. 

Als manier om om te gaan met spanning tussen ‘we moeten zorgen als overheid voor kwaliteit, dit is 
niet meer aan K&G’ – ‘we zitten in een periode van deregulering en kunnen niet zomaar geld vrijmaken’.  

Sturing door zelfsturing: jij met je verstand kan zelf kiezen wel goed handelen is, wat kwaliteit is. Je mag 
zelf kiezen wat sturing is, overheid gaat je niet betuttelen. Je moet wel zeggen wat je doet. Wij als 
inspectie gaan nagaan of je wel hebt gedaan wat je ging doen. We bepalen dus zelf niet wat goed werken 
is. 

Hoe flexibel gaat men om met verschillen tussen kinderen; hoe past men acties aan aan individuele 
noden; geeft men structuur; bevordert men de zelfstandigheid; zorgt men voor de emotionele en 
fysieke veiligheid van het kind; is er voldoende bewegingsvrijheid; stimuleert men het kind genoeg? 

Zevenpuntenschaal. 

We hebben veel van kleine zelfstandige voorzieningen die niet gesubsidieerd worden. We kunnen toch 
geen doordrongen begrip van kwaliteit verwachten als iedereen zo’n zelfstandig kinderdagverblijf mag 
beginnen? Ook laaggeschoolde mensen kunnen dit oprichten. We kunnen dan toch niet hetzelfde 
evaluatie-instrument zoals daarnet gebruiken? 

Voor die zelfstandigen gaan we een vereenvoudigd instrument maken. Ze kunnen zichzelf beoordelen 
op basis van een eenvoudiger instrument. In het eerste instrument was 3 een minimum/zwak, in dit 
instrument wordt dit een voldoende. Als je ervoor zorgt dat iedereen over de lat kan, kan je zeggen dat 
ze van voldoende kwaliteit zijn. 

5. KWALITEIT VANDAAG 

MemoQ: onderzoek dat K&G heeft besteld bij UGent en nog iets. 

De vraag: maak een wetenschappelijk verantwoord instrument om te bepalen of de kwaliteit van de 
kinderopvang voldoende is. Idee was om te monitoren. Mensen moeten dit kunnen gebruiken om 
zichzelf te beoordelen. 

Antwoord: dit zal niet gaan. Het zal te veel kosten. Niemand wil voldoende kwaliteit, iedereen wil 
goede kwaliteit.   
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HOOFDSTUK 8 : KWALITEIT : MEMoQ 

We kwamen uit een periode waar je groeps – en gezinsopvang hebt. Ze hebben allemaal eigen regels. 
De overheid wil dit veranderen en wil een gestroomlijnd beleid. We gaan uniforme regels en 
subsidiëring maken voor iedereen. Iedereen die dit wenst, heeft recht op betaalbare kinderopvang.  

Wat niet gesubsidieerd is, heeft een minder goeie kwaliteit. Er zijn hogere kwaliteitseisen, hogere 
diploma – eisen voor plaatsen die wel gesubsidieerd worden.  

1. KWALITEIT IN HET DECREET 

Er zijn drie subsidiëringstrappen. 

1. Trap 1 : Iedereen krijgt een basissubsidie. Dit is bijna niets. Dit geldt voor iedereen.  
2. Trap 2 : Als je werkt met inkom tarieven. We wensen dat bijna alle kinderdagverblijven op deze 

manier werken. We willen dat iedereen de kans heeft op kinderopvang. Hoe minder je verdient, 
hoe minder duur de kinderopvang. Deze krijgen de basissubsidie én een budget per kind per 
dag. 

3. Trap 3 : Een paar kinderdagverblijven die een plussubsidie krijgen. Ze krijgen wat meer middelen 
omdat ze werken met kansarme groepen.  

Hoe zit het hier dan mee? Is er zoveel geld beschikbaar? à Nee, binnen trap twee is er een onderscheid 
tussen trap 2A en trap 2B. 2A zijn de vroegere gesubsidieerden en die blijven hoe ze waren. Trap 2B zijn 
de vroegere zelfstandigen die langzaam aan moeten evalueren naar trap 2A. Tegen 2020 zouden deze 
evenveel geld moeten krijgen. Ze zullen ook een aantal criteria moeten overnemen om recht te hebben 
op deze subsidies. MAAR we zijn 2020 en deze kloof is nog steeds niet weg. De regering heeft daarom 
beslist om het uit te stellen met 6 jaar, tegen dat moment zal de regering van nu al niet meer bestaan. 
In de begroting zijn geen middelen voorzien om deze kloof dicht te rijden. De nieuwe regering zal het 
dus moeten oplossen.  

Bovendien zijn de voorbije 5jaar meer nieuwe plaatsen op 2B niveau gemaakt. Dit zorgt ervoor dat het 
probleem enkel maar groter wordt in plaats van dat het wordt opgelost.  

In de context waar de regering een grote ambitie heeft, wordt het MEMoQ project opgestart.  

1. Nulmeting : Hoe zit het met de kwaliteit in Vlaanderen? 
 

- Oordeel op basis van afname : Wat wensen wij met z’n allen? Internationaal noemt dit een 
curriculum. We spreken echter eerder over een pedagogisch raamwerk, een visietekst over wat 
goede kinderopvang is. We hebben een grote groep stakeholders, organisatoren van 
kinderopvang verzameld. Het zijn niet enkel hen, maar ook verenigingen van ouders. We 
hebben nood aan een diverse stem van ouders maar ook aan de stem van kinderen. We kunnen 
kinderen echter niet laten spreken dus we geven het kinderrechtcommissariaat een stem. 

- Wetenschappelijk instrument in 400 opvanglocaties op basis van veelheid data  
 

2. Inspectie : hoe zit het met de kwaliteit in deze locatie? 

We kunnen niet hetzelfde instrument gebruiken. Om een duidelijk beeld te krijgen, moet de inspectie 
voldoende tijd in een kinderopvang spenderen. MAAR dit is niet mogelijk. Hier moet dus een oplossing 
voor gevonden worden à een ander instrument. 
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3. Zelfevaluatie : hoe zit het met de kwaliteit in mijn locatie 

Het is belangrijk dat de mensen die in een kinderopvang werken, zichzelf ook kunnen evalueren. Het is 
niet nuttig om te evalueren als het de kwaliteit niet zal veranderen, verbeteren.  

4. Pedagogische normering : Wat is uitstekend? Wat is goed genoeg?  

We geven advies over wat het minimumlevel is. Daarna is het aan de overheid om een beslissing te 
maken. 

2. PEDAGOGISCH RAAMWERK 

Het is een soort visietest dat bevat wat we belangrijk vinden, wat kwaliteit is. Er is hier echter geen 
absolute visie over. We moeten ons duidelijk uitspreken over wat onze keuzes zijn, wat we belangrijk 
vinden.  

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 

Bij onze maken we deze opsplitsing niet aangezien we een split system hebben. We moesten een keuze 
maken over wat dit raamwerk al dan niet zal bevatten.  

Het gaat over een inspanning tegenover kinderen, wat moeten WIJ doen voor hen? Waartoe verbinden 
ons? Er mag geen druk op kinderen liggen, maar op ons. Waartoe engageren we ons?  

Met een stakeholder groep, worden keuzes gemaakt. Alle keuzes worden expliciet gemaakt.  

Keuze in Vlaanderen  

- Kort  
- Niet voorschrijvend, wel normatief  
- Vertrekkend vanuit universele rechten`  
- Inspanningsverbintenis  

Gebaseerd op wat kinderopvang geacht wordt te betekenen  

- Voor kinderen  
- Voor ouders  
- Voor de samenleving 

We vertrekken van grondrechten, van waarden.  
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3. GEEN CONSENSUS OVER KWALITEIT 

Iedereen vindt ouderbetrokkenheid belangrijk. Maar wat bedoelen we hier dan mee?  

Ouders moeten een invloed kunnen hebben over wat er gebeurt in de kinderopvang. Ze moeten een 
stem hebben waarmee rekening wordt gehouden. MAAR deze wensen moeten zich wel binnen 
bepaalde normen bevinden. Een voorbeeld : het is niet mogelijk om te verwachten dat er geen Turkse 
kinderen in de kinderopvang zijn.  

In Engeland : het is een éénrichtingsverkeer. Je informeert ouders, maar je vraagt niets. Dit gebeurt 
enkel wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van kinderen. 

In Australië : er is zeer veel aandacht naar culturele origines, respect voor multiculturalisme. De 
identiteitsontwikkeling van kinderen moet hand in hand gaan met respect voor origine.  

In Denemarken : alle belangrijke beslissingen moeten gemaakt worden door een comité waarin ook 
ouders een stem hebben. Ouders hebben ook een juridische plaats.  

Er is niet enkel een verschil tussen landen maar ook in de tijd. Een pedagogische raamwerk maken is 
keuzes maken. Ook ideologische keuzes moeten gemaakt worden. Deze keuzes gaan over waarvoor 
kinderopvang dient.  

4. NULMETING 
 
- Voor het eerst uitspraken doen over de pedagogische kwaliteit van opvang baby’s en peuters 

- Op basis van een representatieve steekproef  
- Aan de hand van het wetenschappelijke instrument  

- Basis om evoluties over meerdere jaren in kaart te kunnen brengen   
- Inzichten over beïnvloedende factoren (bv.achtergrond van de kinderen, opvangvorm (gezin-

groep), groepsgrootte, …) 

Niet iedereen wenst mee te werken aan dit onderzoek. Er zijn altijd mensen die weigeren.  

Je moet kiezen hoe je gaat meten.  

Je moet een compromis maken. In de kinderopvang wordt onderzoek gedaan naar het welbevinden van 
kinderen en de betrokkenheid. Welbevinden gaat over het gevoel dat kinderen hebben, zijn ze gelukkig? 
Betrokkenheid gaat over de manier waarom kinderen ergens mee bezig zijn. Een voorbeeld : ze zijn één 
met hun activiteit. Op dat moment doen kinderen ervaringen op waar ze bij kunnen leren 

- Welbevinden (ZIKO) 
- Betrokkenheid (ZIKO) 
- Emotionele ondersteuning ; zorgen voor een veilig emotioneel klimaat waar kinderen weten 

dat er voor hen zal gezorgd worden. (CLASS) 
- Educatieve Ondersteuning ; dagen de volwassenen de kinderen uit (CLASS) 
- Omgeving (Omg schaal : rijk aanbod, ervaringsgericht, organisatie) 
- Ouders en diversiteit  

We kunnen nagaan wat de verbanden zijn tussen structurele aspecten en de proceskwaliteiten. Is er 
ook een verband tussen de kwaliteit die we meten en de kinderen die zich bevinden in de kinderopvang?  
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5. CLASS INFANT / CLASS TODDLER 

Aan de observator wordt gevraagd om voorbeelden te geven en te noteren. Achteraf wordt dit dan 
geanalyseerd en een cijfer aan gegeven. 

Er wordt van dit onderzoek gebruikt gemaakt om te kijken naar de kwaliteit van onderwijs en hoe 
omgegaan wordt met statistiek en waarom dit nuttig is. 

6. DATA – ANALYSE  

Een voorbeeld van methodologie; 3 fasen :  

- Zoektocht naar werkbare factoren 
- Beschrijvende analyses 
- Multivariate analyses 

à Exploratieve of conformatorische (je hebt een theorie die als onderbouwing dient) factoranalyse? 

à Er zijn 2 invalshoeken :  

- Statistisch model fit en factorladingen 
- Inhoudelijk : Internationaal, MeMoQ 

Als we werkbare factoren hebben, dan kunnen we een beschrijvende analyse of multivariate analyse 
doen. 

6.1. BESCHRIJVENDE ANALYSES : WAT VERTELLEN DE DATA 

Meestal wordt nagegaan of de factor normaal verdeeld is? Om te weten welke analyses we kunnen 
doen, wordt dit nagekeken.  

We hebben variabelen die interactie tussen kind en leerkracht meten en we hebben structurele 
kwaliteit, een aantal dingen die we weten uit de observaties. We zullen verbanden kunnen zoeken.  

Alle constructiespel samen, alle motorisch spel samen, … We kijken dan naar de variatie die er te vinden 
is in het spel. 

Er zijn nog meerdere internationale onderzoeken die met ‘class’ gebeurden. Hierdoor is er een 
benchmark waardoor we landen met elkaar kunnen vergelijken.  

We hebben een probleem; andere landen hebben dit ook maar bij ons is het groter. Wat heeft dit te 
maken met groepsgrootte?  

Een groot verschil tussen een onthaalouder en een kinderdagverblijf is het feit dat de onthaalouder er 
alleen voor staat. De conclusie die we trekken uit het MeMoQ onderzoek, is dat het geen goed idee is 
om het aantal kinderen in beide vormen gelijk te trekken. Je kan bij gezinsopvang niet dezelfde kwaliteit 
garanderen zoals in een kinderdagverblijf als je dit aantal gelijk aan elkaar stelt.  

Om te proberen te begrijpen wat er aan de hand is en wat we eraan kunnen doen, moeten we de 
educatieve en emotionele ontwikkeling doorheen de hele voormiddag in kaart brengen. Er is een daling 
van kwaliteit doorheen de voormiddag. De dalende trend wordt steeds groter naarmate de voormiddag 
vordert. Waarom is dat zo? Is dat omdat de volwassenen minder stimulerend bezig zijn met de kinderen 
of is het zo dat er op die verschillende momenten andere activiteiten gedaan worden? De observator 
moet ook steeds opschrijven wat de kleuters / peuters wanneer doen.  
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Het moment van eten wordt door een volwassene vaak te weinig als een leermoment beschouwd. Dit 
is zowel een verklaring als een indicatie van waarop we moeten inzetten om scores te verhogen. We 
moeten meer situaties erkennen als een situatie met een pedagogisch potentieel.  

Met beschrijvende analyses moet je altijd opletten omdat de dimensies niet altijd de complexe realiteit 
kunnen weergeven. 

6.2. MULTIVARIATE ANALYSES 

Er is een sterk verband met de activiteiten, ook als je al de rest constant houdt. Er blijven kansen liggen 
tijdens vrij spel en zorgmomenten. Dezelfde conclusie als daarnet blijft overeind. 

Het verband met structurele contextkenmerken is zwak. De hypothese is dat MeMoQ afgenomen is net 
nadat de regelgeving rond het aantal kinderen net aangepast was. Mocht je vandaag MeMoQ afnemen, 
zou je andere resultaten krijgen omdat er meer variatie zal zijn in het aantal kinderen. 

Het verband met de opvangvorm verdwijnt. Onthaalouders scoren net iets beter maar over het 
algemeen is de kwaliteit gelijk.  

Wat is voldoende? Dat is een moeilijk begrip.  

7. WAT ER TOE DOET 
 
- Groepsgrootte / Aantal kinderen per volwassene 

Er zijn grote verschillen tussen soorten landen te vinden. De druk van het plaats tekort zorgt 
ervoor dat voorzieningen naar 9 kinderen MOETEN gaan.  
 

- Groepsopvang = gezinsopvang 
Er is geen reden om de ene opvangvorm boven de andere te verkiezen. Beide hebben hun 
sterktes en zwaktes. MAAR het is geen goed idee om het aantal kinderen per volwassene gelijk 
te stellen zoals de regelgever momenteel heeft gedaan.  
 

- Thuistaal en subsidieniveau 
De vaststelling dat thuistaal ertoe doet is belangrijk. De groepen waar meer anderstalige 
kinderen zitten, scoren minder op educatieve ondersteuning. Dit wil zeggen dat het niet gaat 
over taalachterstand maar taalachterstelling. Anderstalige kinderen worden minder goed 
ondersteund in hun taalontwikkeling.  
 

- Dagverloop en soort activiteit 
Het verschil in activiteit verklaart voor een deel waarom de kwaliteit daalt. De laatste cyclus is 
vaak een eet moment en deze scoort slecht op de kwaliteit. De kwaliteit daalt over de dag. Het 
is zo dat we op die zorgmomenten meer bewust moeten worden van het pedagogisch 
potentieel. 
 

- Diversiteit ervaringsgebieden 
Het is belangrijk dat kinderen wat keuzevrijheid hebben op valk van spel. 
 

- Pedagogische ondersteuning en opleidingsniveau 
We hebben geen bachelors die bij de kinderen staan. De opleiding die de mensen effectief 
hebben is OF 7de BSO Of helemaal geen diploma. Het verschil hiertussen is niet echt groot. De 
variatie die we hebben in de steekproef gaat hiertussen. Je vindt dus niet zo’n groot effect. In 
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andere landen heb je dat wel. Daar zijn er zowel mensen met een bachelor OF een 7de BSO. Het 
verschil daartussen is groter.  
 

- Samenhang structurele proceskwaliteit 
 

8. BESLUIT 
 
- Ook deelaspecten van kwaliteit 
- Emotionele aspecten matig tot goed 
- Educatieve aspecten matig tot zwak 
- Kansen benutten op zorgmomenten 
- Aandacht voor taal 
- Aandacht voor educatie in vorming en opleiding 
- Aandacht voor omgeving 
- Aandacht voor maatschappelijke diversiteit 
- Verder inzetten op structuurkenmerken waaronder opleiding en competent systeem 

Als je impact wil bereiken met kinderen, dan heb je proceskwaliteit nodig. De thuisomgeving is ook heel 
erg belangrijk.  

We hebben een aantal dingen bij elkaar die voor risico zorgen. We hebben enkele zwakheden 
ingebouwd. Er is een lage kwalificatie, veel kinderen per volwassene EN slechte arbeidsvoorwaarden. 
Een lage kwalificatie kan gecompenseerd worden door een ‘sustained professional development’.  

3 fasen  

1. Zoektocht naar werkbare factoren 
2. Beschrijvende analyses 
3. Multivariate analyses   
4. Zoeken naar verklaringen / bijkomende analyses 
5. Paden voor vervolgonderzoek 

 
9. PEDAGOGIGISCHE NORM 

Een norm is meer dan een cesuur. Als een opvang een cijfer krijgt van de inspectie, dan weten ze wat 
dit cijfer betekent en wat ze kunnen doen om dit cijfer te verbeteren.  

De kwaliteit bestaat uit meerdere dimensies. De pedagogische kwaliteit is geen optelsom. Er wordt geen 
gemiddelde genomen van de verschillende dimensies. Het is mogelijk dat je op de ene dimensie heel 
goed scoort en op de andere slecht.  
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HOOFDSTUK 9 : GASTLES BRECHT PELEMAN; MEERTALIGHEID, KWALITEITSVOLLE INTERACTIES EN DE 
OVERGANG NAAR DE KLEUTERSCHOOL VOOR KINDEREN UIT GEZINNEN IN ARMOEDE 

1. ALGEMENE INLEDING EN MEERTALIGHEID 
 
1.1. ALGEMENE INLEIDING OP MEERTALIGHEID 

We kunnen zeggen dat we allemaal meertalig zijn. Om ons in de wereld te begeven, is het nodig dat we 
meer dan één taal spreken. Heel wat samenlevingen kennen een stijgende meertalige diversiteit 
omwille van bijvoorbeeld de migratie.  

Iedereen is meertalig, meertaligheid als realiteit.  

1.2. MEERTALIGHIED IN EUROPESE CONTEXT 

De meest gesproken taal in de EU zijn Frans, Engels, Duits en Spaans. De Europese Commissie heeft als 
missie de diversiteit van talen te promoten. Meertaligheid ziet men als een middel om mensen te 
verbinden.  

Alle burgers zouden ten minste twee vreemde talen moeten leren. 

1.3. MEERTALIGHEID IN VLAAMSE CONTEXT 

De meertaligheid in Vlaanderen stijgt steeds meer en meer.  

Herkomst is een indicator voor meertaligheid. Diversiteit in Vlaanderen neemt alleen maar toe.  

1.4. WAT BETEKENT MEERTALIG OPGROEIEN 

De thuissituatie kan sterk verschillen. 

(1) Tegelijk Nederlands en andere talen 
(2) Tegelijk taal 1 en taal 2 (geen Nederlands) 
(3) Enkel taal 1 (geen Nederlands) 

De kinderen uit de laatste twee groepen leren pas Nederlands op een latere leeftijd. Bijvoorbeeld in de 
kinderopvang, in de kleuterklas, … 

Door onbewust ervaringen met een taal, kan je gemakkelijker een tweede taal leren. Taalsystemen 
overlappen elkaar en later het kind toe te putten uit de gemeenschappelijke zaken. Tweetalige kinderen 
zullen soms misschien wat meer moeite hebben om op een woord te komen aangezien ze twee talen 
in hun hoofd hebben.  

Bij de geboorte zijn de hersenen even veel in staat om slechts één taal te leren of meerdere.  

MAAR wat is meertaligheid? 

Taalvaardigheid is slechts één dimensie van meertaligheid. De meeste meertalige mensen gebruiken 
hun kennis functioneel en afhankelijk van de context. Taalvaardigheid is dus niet de beste indicator om 
meertaligheid te omschrijven. Een betere omschrijven is ‘je thuis voelen in een bepaalde taal’.  

1.5. REFLECTIEVRAAG : ROL VAN ECEC 

Wat betekent dat voor de rol die kinderopvang en kleuteronderwijs opnemen in het omgaan met 
meertalige kinderen en ouders? 
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2. ORGANISATIE ECEC IN VLAANDEREN 
 
2.1. ORGANISATIE ECEC IN EUROPA 

Early childhood education and care OF voorschoolse voorzieningen. Men spreekt over de groep 
kinderen van 0 tot 6 jaar. Het gaat over zowel private als publieke voorzieningen.  

2.2. VERCHIL SYSTEMEN : SPLIT EN INTEGRATED SYSTEMS 

De indeling op leeftijd is de kenmerkende factor. In de meeste landen wordt opvoeding georganiseerd 
volgens een spilt system waarbij de kinderopvang en de kleuterschool twee verschillende systemen zijn. 
De verantwoordelijkheid voor dit systeem ligt bij verschillende ministers. Enkele voorbeelden : Bulgarije, 
Frankrijk, Griekenland, Nederland, Polen, Hongarije, …  

Er zijn ook landen met een geïntegreerd systeem. Hierbij behoren kinderopvang en kleuterschool tot 
dezelfde voorziening. De verantwoordelijkheid voor dit systeem ligt bij 1 ministerie. Enkele voorbeelden 
: Denemarken, Lethland, Litouwen, Spanje, Zweden, Kroatië, … 

 
Split systemen 

 
Geïntegreerde systemen 

 
Toegankelijkheid is problematisch voor 0-3 

 
Deelname en toegang als een recht 

 
Formele en conceptuele split tussen ZORG (care) 

en LEREN (education) 
 

 
Holistische pedagogische benadering; 

conceptuele integratie van zorg en leren 
 

 
Eerst zorg (zonder veel leren), 
dan leren (zonder veel zorg). 

 

 
Geen discussies over zindelijkheid, slapen,... 

op 2-, 3-, 4-jarige leeftijd 
 

 
‘Extra’ transitie in vroege kinderjaren. 

Transities tussen beide systemen kunnen abrupt 
en shockerend zijn voor gezinnen 

 

Continuïteit voor gezinnen 
 

Verschillende opleidingsniveaus 

 
Gelijk opleidingsniveau 

(behalve voor ‘assistenten’) 
 

 
Laagste graad van professionaliteit bij 
begeleiders van de jongste kinderen. 

 

Algemeen hogere graad van professionaliteit. 

 

2.3. REFLECTIEOPDRACHT AAN DE HAND VAN VIDEO OVER EEN DAG IN ZWEEDSE KLEUTERSCHOOL 

Zou je graag naar zo’n kleuterschool gaan? Waarom wel / niet?  
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3. KADERING BELANG KLEUTERONDERWIJS EN HET BELEID ROND KLEUTERPARTICIPATIE 
 
3.1. KADERING BELANG DEELNAME 

In Vlaanderen besteed men de laatste tijd meer tijd aan onderzoek over kinderen en meertaligheid. 
Hoeveel kost het de samenleving om kinderen deel te laten nemen aan kinderopvang en 
kleuteronderwijs. Door het latere leven van de kinderen, krijgt de samenleving wat geld terug. Het 
economisch denken gaat voorbij aan de pedagogische functie van kleuteronderwijs.  

Er is een ongelijke participatie die we moeten oplossen. Hoe krijgen we ongelijke kansen vorm van bij 
de start? Waarom zijn sommige kinderen vaker afwezig? 

3.2. CIJFERS INSCHRIJVING EN DEELNAME VLAANDEREN 

Maakt deelname aan de kleuterschool effectief een verschil voor kinderen met een lage SES?  

Qua inschrijving behoort België tot de top. De grootste groep van kinderen niet ingeschreven worden, 
zijn de 3-jarigen. Men is bezorgd over het aantal kleuters dat wel ingeschreven is maar niet steeds 
aanwezig is in de kleuterschool.  

Onvoldoende aanwezig zijn is bediscussieerbaar MAAR in België zijn daar richtlijnen over opgesteld. Wie 
zijn de kinderen die onvoldoende aanwezig zijn?  

- Kinderen niet een andere nationaliteit hebben 
- Kinderen wiens thuistaal geen Nederlands is 
- Kinderen wiens moeder een lager diploma dan een getuigschrift hoger secundair 

beroepsonderwijs heeft.  
 

3.3. BELEID VAN KLEUTERPARTICIPATIE 

Er wordt sterk ingezet op participatie. Het streven hiernaartoe moet vanboven staan.  

Naast de focus op kwantiteit, is er ook steeds meer en meer focus op kwaliteit.  

De 5 aandachtspunten in het kleuteractieplan :  

(1) Elke dag kwaliteitsvol kleuteronderwijs telt 
(2) Ouders en school gaan met elkaar in dialoog 
(3) Bestaande relaties met lokale partners verdiepen en verbreden. Samenwerken om een verschil 

te maken. 
(4) Duurzame initiatieven zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk integreren 
(5) De resultaten van acties meten 

Het moet verder gaan dan een kwantitatieve benadering in de zin van deelnemen.  

3.4. INTRO OP ONDERZOEK IN INSTAPKLASSEN 

Wat kunnen we via de dagelijkse ervaringen van instappende kleuters en hun ouders uit kansengroepen 
leren over (on)gelijke leerkransen van bij de aanvang van de kleuterschool? 

3.5. REFLECTIEOPDRACHT OP BASIS VAN DE VIDEO OVER DE EERSTE MAANDEN IN EEN INSTAPKLAS 
IN VLAANDEREN 

Wat gebeurt er in de instapklas?  
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4. TAALLEERKANSEN VAN DE JONGSTE KLEUTERS IN DE INSTAPKLAS 

Er zijn drie knelpunten; (taal-) leerkansen, zorg en de relatie tussen ouders en school. 

4.1. METHODOLOGIE ONDERZOEK 

Video – observaties in 4 instapklassen. Er wordt gekeken naar de interacties in die klassen. 

In elke klas : 2 focuskinderen met een lage SES. In deze groep is er geprobeerd om wat diversiteit te 
hebben door bijvoorbeeld de migratieachtergrond, de ervaring met de kinderopvang en het al dan niet 
hebben van een broer of zus op school. 

De video – observaties duurden tot 10maabdeb na de instap. Dit gebeurde met 2 camera’s. Op 
verschillende momenten doorheen de dag werd een 2-4u gefilmd.  

4.2. BELANG TAAL EN LEREN 

Nieuw regeerakkoord: 

- De kennis van het Nederlands begint bij de start van de schoolloopbaan. En dus moet het 
kleuteronderwijs ook de poort naar het Nederlands zijn én ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
kinderen met gelijke kansen de schoolloopbaan starten. (p.34) 

- Om de kwaliteit ook in het kleuteronderwijs te verhogen, vrijwaren we maximaal de lestijd 
door het aandeel zindelijke kleuters te laten stijgen. (p.34) 

- .. Etc.. 

Ook in het vernieuwde starterspakker wordt het belang van taal en leren sterk benadrukt.  

4.2.1. HOE LEREN KINDEREN 

Via stimulerende en ondersteunende interacties tussen leerkracht en kind, in rijke klasomgevingen 

Sociaal Constructivisme (Hedges & Cullen, 2012) 

- Handelen en communiceren in alledaagse situaties 
- Kind = actieve partner in de opvoeding 
- Nood aan liefdevolle opvoeders en andere kinderen 
- Taalverwerving = verlangen om omgeving te begrijpen 

Kinderen hebben elkaar nodig om mee te kunnen spelen. Kinderen hebben het verlangen om de 
omgeving te begrijpen en kennis te delen. Er is een duidelijke consensus dat er best vertrokken wordt 
vanuit een brede hollistische benadering op opvoeding en de ontwikkeling van kinderen.  

Zorg wordt gelijkgesteld aan leren.   

4.2.2.  WAT MOETEN VOLWASSENEN BIEDEN 

De kwaliteit van de interactie tussen de volwassene en het kind is bepalend voor de mate waarin de 
voorschoolse voorzieningen de ontwikkeling van de kinderen stimuleren (Slot, Lerkkanen, & Leseman, 
2015). 

Dat geldt in het bijzonder ook voor de taalverwerving (Ramirez-Esparza, Garcia-Sierra, & Kuhl, 2014). 

Belang van krachtige leeromgevingen!  

Persoonlijke kenmerken van kind = minder van tel. 
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Een onderzoek van Hattie : Klimaat – Ingesteldheid – Kwaliteit en kwantiteit van instructie (kinderen 
actief betrekken) 

Hoe lager de kwaliteit van de leerkracht, hoe meer dan ongelijkheid in stand zal houden. Kinderen die 
niet goed meekunnen ,worden het best gestimuleerd door de kwaliteit van de volwassene.  

Het gaat ook over hoe leerkrachten samenwerken met het team, de zorgleerkrachten. Het gaat ook 
over het uitwisselen van de visie. Scholen moeten zorgen voor professionalisering en het begeleiden 
van de leerkrachten. De eigen klas moeten opgesteld worden zodat leerkrachten elkaar kunnen sturen 
waar nodig.  

De diversiteit en de heterogeniteit moet benut worden. Als je hier iets zinvol mee doet, dan komt dat 
het leren van de kinderen ten goede. Volwassenen hebben het moeilijk om dit te benutten als een 
kracht voor leren.  

Het is eerder een probleem dat leerkrachten volgens een defecitdenken kijken naar kinderen met een 
achtergrond / rugzak. Dit denken moet teruggeschroefd worden.  

Er zijn 4 kernbegrippen van tel :  

(1) Taalaanbod 
(2) Feedback 
(3) Productie 
(4) Hypothese 

Het is belangrijk om voldoende te balanceren tussen impliciet en expliciet leren. Daarnaast moet ook 
een balans zijn tussen het initiatief van de leerkracht en die van het kind.  

De thuistaal moet gewaardeerd worden WANT dit is een deel van de identiteit van het kind. De 
meertalige diversiteit kan een meerwaarde en leerbron zijn. Het is verkeerd om enkel de instructietaal 
aan bod te laten komen in lessen.  

4.3. KORTE INHOUDELIJKE VERKENNING 
 

- Veel interactie, aanbieden van veel spreekkansen, ook via het benutten van de thuistalen; 
- Veel en betekenisvolle oefenkansen voor het kind, een rijk en begrijpelijk taalaanbod; 
- Oefenen van de verschillende vaardigheden, inspelen op taaluitingen; 
- Waarderende feedback op de taaluitingen, ook die in de thuistalen; 
- Hoge mate van frequentie van het taalaanbod; 
- Taal oefenen in authentieke of semi-authentieke communicatieve situaties 

 
4.4. ONDERZOEKSRESULTATEN : HOE ZIEN DIE LEERKANSEN ERUIT? 

Er zijn drie knelpunten te zien in de observaties. 

(1) Kwaliteit en kwantiteit van talige interacties is laag 

Tijdens de kringmomenten, koek en fruit, jas en boekentas zien we dat vooral de leerkracht aan het 
woord is. De individuele interacties tussen de kinderen zijn heel erg klein. 

(2) Link met organisatie klas – en schoolpraktijk 

De klasgrootte kan oplopen tot wel 36 kinderen. De observaties laten zien dat de context een grote 
invloed hebben op de leerkansen en de gelijke verdeling er van voor alle kinderen van de klas.  



Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen   2019 - 2020 

40 
 

(3) Heeft invloed op gelijke verdeling van leerkansen 
 

4.5. SLOTBESCHOUWINGEN 
 

- Hoe kunnen we scholen en medewerkers ondersteunen in het werken aan zinvolle en leerrijke 
ervaringen voor alle kinderen? 

- Hoe kunnen we àlle kinderen insluiten in leerprocessen? 
- Hoe kunnen we het pedagogisch potentieel van de tussenmomenten herdenken, zodat ze zinvol 

en waardevol zijn voor de kinderen? 
- Welke plek krijgt thuistaal? 
- Hoe maken wij de overgang naar kleuteronderwijs warmer en inclusiever voor ALLE kinderen, 

inclusief kinderen die in armoede leven en/of kinderen die een andere thuistaal dan NL hebben 
en/of kinderen die niet naar de kinderopvang geweest zijn? 

- Hoe kunnen we scholen en medewerkers ondersteunen om in de klas ‘authentieke gesprekken’ 
(Frijns, 2017) te voeren met kinderen? 

Structurele problemen : 

- Groepsgrootte 
- Instapklas, druk van de volgende 
- ”Nuttige leertijd” 
- Hiërarchie van zorg en leren 
- Inzicht in taalverwerving 
- Geen thuistaal 
- Ongelijkheid in taalaanbod 

Structurele oplossingen :  

(1) Competente volwassenen 
- Educare 
- Inzicht in kwaliteit van 
- talige interacties 
- Meertaligheid 

 
(2) Competente kleuterscholen 
- Gemengde leeftijden? 
- Hanteerbare groepen 
- Overgangen en rusttijden 
- Reflectietijd 

 
4.6. REFLECTIEOPDRACHT 

« Elke kleuter moet zo veel en zo vroeg mogelijk deelnemen aan het kleuteronderwijs in Vlaanderen » 

Formuleer een genuanceerde en persoonlijke visie op deze stelling, gebaseerd op wat we in deze les 
allemaal gezien hebben en jouw eigen vragen/bedenkingen/ervaringen. 
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HOOFDSTUK 10 : MOEDERS, OUDERS, EN IN – EN UITSLUITING 

Waarom zijn er wachtlijsten in de kleuteropvang en niet in de kleuterschool? Gegoede gezinnen 2x meer 
dan armere gezinnen, waarom? 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? 

1. GENEALOGIE 
 
1.1. NOODZAKELIJK KWAAD 

De crèche wordt tot heel lang gezien als een noodzakelijk kwaad. Er is toch ook een andere stem 
geweest vanaf het begin waarbij de crèche ‘vandaag’ een democratisch en sociaal werk zou moeten zijn 
waarvan we veel mogen te verwacht.  

Plasky verzet zich tegen het slechte beeld van moeders. Ze vraagt respect voor de werkende moeders. 
Als arbeidsinspectie stelt ze vast dat er mensen zijn die hun kinderen liever naar bewaarsters sturen in 
plaats van naar de crèche. De reden is hiervoor dat de crèche voorbehouden is voor de arme. Dit zorgt 
voor een stigmatisering en het feit dat andere moeders de crèche liever niet gebruiken.  

Tegenover Plasky staat Velge. Hij zegt dat het niet de bedoeling kan zijn om plaatsen in de crèche te 
behouden voor ‘normale’ mensen. Hij vertegenwoordigt het dominante beeld van het kerngezin waar 
de moeder thuis blijft om te zorgen voor de familie. Hij verdenkt er de moeders van dat ze gaan werken 
voor hun eigen gewin. Hij maakt van hen egoïstische wezens.  

De crèche is iets compleet anders dan de school. Het gaat over sociale preventie, een medisch instituut.  

In alle crèches wordt de toegang sterk geregeld. Enkel de kinderen wiens moeder behoeftig zijn, werden 
toegelaten. De moeders moest een brief van de werkgever voorleggen om te tonen dat ze de crèche 
effectief nodig hadden.  

Een wantrouwen tegenover de moeders die een scheiding tussen binnen en buiten legitimeert. De 
nadruk op de ouderlijke plicht volgt op het wantrouwen. De relatie tussen voorziening en ouders is een 
éénrichtingsverkeer. De inrichting moet de ouders richtlijnen geven, de ouders zelf hebben niets te 
zeggen.  

Het concept van een noodzakelijk kwaad blijft doorgaan tot een eind na WOII.  

1.2. FEMINISMME EN TEWERKSTELLING; JAREN 70 

In de jaren ’70 verandert de mentaliteit onder invloed van het feminisme. Meer en meer middenklasse 
vrouwen gaan gaan werken. Aan de ene kant heb je de arbeidersvrouwen (niet zo’n goeie ouders) en 
aan de andere kant de middenklasse vrouwen met een legitimering voor de tewerkstelling.  

De openheid naar de middenklasse vrouwen betekent echter geen tweerichtingsverkeer. De 
kinderopvang wordt gezien als een expertise met de medici aan het hoofd. Die expertise wordt gezien 
als vertaling naar de ouders. Ouders hebben bijvoorbeeld geen toegang tot het dossier dat de 
kinderopvang doorkrijgt van de raadgeving. 

Het subsidiesysteem verandert wel. De reden hiervoor is dat de crèche geen subsidies kreeg voor de 
kinderen van de middenklasse. De nieuwe subsidiëring is onafhankelijk van wie de gebruikers zijn. Er is 
op dat moment nog geen tekort aan plaatsen.  
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1.3. JAREN 80 - 2000 

De economische crisis van de jaren 80 zorgt gedurende 10 jaar voor geen enkele nieuwe plaatsen in de 
kinderopvang. De populatie zal veranderen en het zijn steeds meer de middenklasse vrouwen die de 
arbeidersvrouwen hun plaats innemen. Op dat moment zullen ook de wachtlijsten ontstaan.  

Men stelt drie prioriteiten in die ervoor zorgen dat elke voorziening zijn eigen opnamebeleid kan 
bepalen.  

In 2004 krijgen we de eerste studie naar de sociale ongelijkheid.  

Hoe rijker de inwoners van een gemeente, hoe meer gesubsidieerde plaatsen. Dit zorgt voor een 
structurele ongelijkheid.  

De middenklas gezinnen zijn degene die het meeste toegang hebben tot de kinderopvang. Op basis van 
de studie van 2004 zijn er een aantal acties uitgevoerd. Men doet dit om de sociale functie van de 
kinderopvang naar buiten te brengen. De opnamecriteria veranderen in de studie van 2010.  

Dit zijn de Mattheüs effecten in de kinderopvang. Het geldt voor heel Vlaanderen dan kansgroepen 
minder ingang krijgen in de kinderopvang. De uitbreidingen in de kinderopvang waren vooral bij 
onthaalmoeders en private voorzieningen. Bij beide is het moeilijk om een sociaal beleid te voeren.  

2. DE SOCIALE FUNCTIE 

Wat zijn de verschillende initiatieven van de overheid om voor een mindere schaarste te zorgen?  

Het Mattheus effect in de reguliere kinderopvang werd nog meer versterkt door die aparte 
voorzieningen. Bepaalde doelgroepen vallen uit de boot in de mainstream voorzieningen. Hiervoor 
worden dan aparte voorzieningen opgericht om een soort mix te alten ontstaan. Maar het omgekeerde 
gebeurt. Hun bestaansreden ligt erin dat de gewone voorzieningen hun werk niet doen. De 
buurtennabijheidsvoorzieningen hebben wel een nut gehad maar ze hebben hun functie niet vervult in 
de zin dat ze de kinderopvang niet toegankelijker hebben gemaakt.  

Een tweede initiatief zijn de centra voor kinderopvang. Het idee was om alle voorzieningen hun 
opnamebeleid samen te laten voeren. Ze moeten er samen in slagen om het geheel aan vragen te 
beantwoorden. Je moet een sociaal beleid afdwingen op regionaal niveau. Het idee is echter nooit echt 
van de grond gekomen.  

Als laatste is er het nieuwe decreet (2012, 2014). Kinderopvang moet er zijn voor iedereen die het 
wenst. Maar het bouwt iets ambigue in over wat die nood dan precies is. Kinderopvang vanaf trap 2 
moet 20% voorzien zijn voor kansengroepen. MAAR nog geen 2/3 van de voorzieningen volgt deze regel. 
De gesubsidieerde vrijheid blijft sterk bestaan. 

- Beschikbaar 
- Betaalbaar 
- Bereikbaar 
- Bruikbaar 
- Begrijpbaar 

De ongelijkheid in de kinderopvang in heel Europa : de factoren van voorzieningen, van ouders en van 
de politiek moeten samengaan.  

Niet alleen het plaats tekort is belangrijk MAAR het tekort is geografisch ongelijk verdeeld.  
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Hoe meer kans armoede, hoe minder kinderopvang.  

Het is niet zo dat in armere gemeenten minder toegankelijke kinderopvang is dan in rijkere gemeenten.  

Een stad kan met haar beleid een meer sociaalrechtvaardig beleid voeren. Maar een stad doet dit 
daarom niet altijd. Het is niet zo dat meer kinderdagverblijven ook voor meer sociale rechtvaardigheid 
zorgen. 

3. EEN STAP TERUG? 

Waar de plaatsen gevestigd zijn, is een eerste verklarende factor over de ongelijkheid van het gebruik 
van kinderopvang in Vlaanderen.  

Er moet een elektronisch kind dossier gemaakt worden.  

Een tweede maatregel is bestellen, dus betalen. Men was bezorgd over het efficiënt gebruik maken van 
plaatsen. Als je een plek besteld, moet je deze ook betalen ook al kom je niet af. Dat is de regel. Voor 
heel wat kans arme gezinnen is dit een reden om kinderopvang niet te gebruiken.  

Een laatste argument is het feit dat het laagste tarief verdrievoudigt is.  

De hogere inkomensgroepen zijn gestegen ten opzichte van voor het decreet en de lagere 
inkomensgroepen zijn gedaald.  

Je kan wel een bijzonder tarief krijgen via het OCMW, dit wordt echter amper gebruikt.  

4. OUDERBETROKKENHEID 

Waarom is dit belangrijk? Er zijn 5 verschillende manier waarom ouderbetrokkenheid belangrijk is. 
Naargelang deze reden, zal men de betrokkenheid ook anders invullen. 

- Een kindgerichte omgeving scheppen 
- De ontwikkeling monitoren 
- Pedagogische praktijke onderhandelen 
- Zachte overgangen 
- Opvoedingsondersteuning 

Hoe? 

- Sociaal-pedagogisch of schoolrijpheid? 
- Een rode lijn à Ouderbetrokkenheid gedefinieerd zonder ouderbetrokkenheid 

Je kan dit zien als een pleidooi om terug te gaan naar de dagelijkse uitwisseling. Tegelijkertijd is deze 
problematisch. Het is geen relatie van gelijkheid. Het ontkennen van deze ongelijkheid maakt ons blind. 
Het gaat meer over hoe we communicatie kunnen invoeren binnen een ongelijke relatie. Kan de 
onderste van deze relatie wel vrijuit spreken?  

5. WEDERKERIGHEID 

Waarom spreken ouders niet vrij uit? 

- Niet vertrouwd met conventies 
- Niet op gemak (eigen ervaring) 
- Taalbarrière (vrees om dom te lijken) Dit heeft niet enkel te maken met de kennis van 

Nederlands maar het gaat ook over de kennis van het jargon 
- Gebrek aan vertrouwen 
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- Fatalisme, maakt het wel uit? Heeft het wel zin? 
- Sociale isolatie en economische stress 
- Respect voor professionelen, ouders gaan vaak niet naar de professionelen met hun vragen. 

Het is niet omdat ouders geen vragen stellen, dat ze er geen hebben.  

Iedereen probeert een goede ouder te zijn en te performen. Ouders voelen een grote druk door 
professionals die meekijken naar de opvoeding. Hier is een stuk van de ongelijkheid in terug te vinden. 

Nomadische identiteit : niet het ene of het andere, maar kunnen variëren tussen verschillende 
identiteiten, verschillende referentiekaders.  

Jacques Derrida : Echte gastvrijheid betekent dat we iemand verwelkomen zonder enige voorwaarden. 
Maar dit is niet mogelijk, dat kunnen we niet aan. Maar vanaf ons welkom gelinkt is aan voorwaarden, 
dan is het geen gastvrijheid meer.  
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HOOFDSTUK 11 : ZORG EN LEREN VOOR DE JONGSTE KINDEREN IN HET KLEUTERONDERWIJS 

1. TERUGBLIK DEEL I – BRECHT PELEMAN 

“Elke kleuter moet zo vroeg en zo veel mogelijk deelnemen aan het kleuteronderwijs.” Dit is een 
populaire aanname. Dat is iets wat heel wat mensen denken, het klinkt logisch. Ook 
beleidsmedewerkers hebben dit idee.  

Dit is geen nieuw idee. 

- Idee van leerplichtverlaging vanuit bezorgdheid om kansen. Om meer kleuters in het onderwijs 
te krijgen, is het een mogelijkheid om de leerplicht te verlagen. 

- Jaren ‘60: democratiseringsgedachte; onderwijs als hefboom voor sociale mobiliteit 
- Jaren ’70: economische invulling; onderwijs als instrument voor tewerkstelling van de kinderen 
- Verschuiving van focus op arbeiderskinderen à  migratieachtergrond, kansarme kinderen 
- Leren als basis voor: schoolsucces en succes op de arbeidsmarkt (economisch)  

Los van dit debat, is er het kleuterparticipatiebeleid. Kinderen moeten niet alleen ingeschreven zijn, 
maar ook voldoende aanwezig. Een voorbeeld : als kinderen niet voldoende gaan, dan zullen de ouders 
geen kindergeld krijgen.  

Gelijke kansen vanaf de kleuterschool zijn cruciaal! 

In Vlaanderen hebben we een unieke voorsprong…, maar er is ongelijkheid. 

Als we die willen oplossen, moeten we het begrijpen! 

à Hoe krijgen ongelijke kansen vorm van bij de start? 

à Waarom zijn (sommige) kinderen (vaker) afwezig? (vanuit het kleuterparticipatiebeleid)  

Het onderzoek naar kleuteronderwijs is heel vaak gebaseerd op de inzichten van academici en experten. 
MAAR het perspectief van kinderen en ouders wordt minder ingebracht in discussies over kwaliteit.  

2. ONDERZOEK – PERSPECTIEF OUDERS EN MEDEWERKERS 

Wat kunnen we leren over (on)gelijke kansen bij de aanvang van het kleuteronderwijs? Wat gebeurt er 
in de instapklas?  

- Dominante visie: ouders zijn instrument voor leerresultaten van kinderen 
- Men wil een aantal resultaten sowieso zien, ouders worden weinig als partner gezien  
- Parents can help their children to achieve the learning outcomes that the educational 

system puts forward; yet, they are hardly involved in discussions on the kind of 
preschool education they want for their child 

- Democratic deficit’, “the incapacities of governmental institutions (such as preschools) 
to reflect the real values and ideas of citizens” (Tronto, 2013, p. 17). 

- Sociologisch onderzoek toont dat dit vaak omgekeerde effect heeft en zeker voor kinderen en 
ouders in maatschappelijke kwetsbare posities 

- Ouders moeten participeren volgens de voorwaarden, activiteiten en doelstellingen 
van de school (‘school centric approaches of parental involvement’) 

- Ouders worden als homogene groep benadert en voelen hun noden of zorgen niet altijd 
erkend / Ouderparticipatie gaat impliciet uit van een middenklasse denken 

- Vervreemding van ouders - Ongelijke deelname en participatie 
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2.1. METHODOLOGIE 

Er werden video’s getoond om als trigger te dienen. De film gaat over een dag in de instapklas. Het leven 
zoals het is, werd gefilmd. Daarna werd deze getoond aan zowel ouders als medewerkers.  

- 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 

- Belang van persoonlijke uitnodiging en ‘procedural ethics’ 
- 6 focusgroepen met 69 medewerkers (kleuterleiders, kinderbegeleiders, brugfiguren, 

zorgcoördinatoren) 
 

2.2. LET’S HAVE A LOOK 
 

- 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/kinderbegeleid(st)er? 
- Wat is herkenbaar? Wat is gelijkaardig? 
- Wat is er ongewoon aan? Wat is verschillend? 
- Wat blijft je bij? Wat raakt je in deze film? 

 
2.3. THEMA’S : ZORG EN LEREN / RELATIE OUDER – SCHOOL / TRANSITIE 

Men verondersteld vaak voor ouders. We moeten de ouders het belang van kleuteronderwijs 
bijbrengen. Er wordt uitgegaan van het feit dat ouders hier niet van op de hoogte zijn.  

Maar wat leren kinderen dan volgens ouders?  

- 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 

Ouders hebben een positieve focus op onderwijs MAAR men schippert wel tussen gerustheid en 
ongerustheid. Deze gaat over de fysieke en psycho – emotionele zorg. Ouders stellen hier heel wat 
vragen bij.  

- 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? 

 

Wat bedoelen we nu eigenlijk met zorg? In sommige scholen is dit het remediëren van leerproblemen. 
Maar we willen zorg eigenlijk opentrekken. Het moet breder dan dat gaan.  
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Het gaat niet alleen over microniveau, het gaat veel breder. Zorg is niet louter iets technisch, het is 
zoveel meer in de verhalen van ouders.  

Als we kijken naar het perspectief van leerkrachten, zien we in Vlaanderen een spanning. Zorg zou soms 
hinderlijk kunnen zijn om hun leeractiviteit te doen. Het is dominant om te denken dat leerkrachten hun 
werk niet meer kunnen doen. Sommige leerkrachten vinden die zorg juist wel belangrijk. Deze zien zorg 
als een voorwaarde tot leren. 

Vroeger werd gesteld dat een kleuterleidster een vrouw moest zijn met een moederhart. Mannen 
mochten toen het beroep nog niet uitvoeren. Om om te gaan met de jongste kinderen is een 
moederhart noodzakelijk. Dit was een ideaalbeeld in de jaren ’60. 

In de jaren ’90 is men meer naar een professioneel beeld van een kleuterleidster gaan bekijken. 

Het zorgjargon verdween ook stilaan uit dat jobprofiel. Het is ook belangrijk om aandacht hebben voor 
de negatieve connotatie die gepaard gaat met de zorgberoepen. Hoewel ze heel belangrijk zijn, hebben 
we hier een verkeerd beeld op.  

België is een split systeem.   

- Systeem voor 0-3 jarigen & systeem voor 3-6 jarigen 
- Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn gesplitst 
- Verschillende Ministeries zijn verantwoordelijk 
- Vlaamse, Franse en Duitse gemeenschap van België, Bulgarije, 
- Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Nederland, Polen, 
- Roemenië, … 
- Extra transitie voor jonge kinderen en families 
- Eerst zorg (zonder veel leren), dan leren (zonder veel zorg) 

Een geïntegreerd systeem 

- Systeem voor 0-6 jarigen 
- Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn geïntegreerd onder 1 Ministerie 
- Denemarken, Estland, Litouwen, Slovenië, Spanje, Zweden, Kroatië, … 
- Op weg naar: Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland), Italië en Ierland 
- Zorg en leren zijn hetzelfde 
- Geen discussies over zorg op 2-, 3-, 4- jarige leeftijd (bijv. zindelijkheid, slapen)! 

Zou het kunnen dat onze moeilijke relatie met zorg eerder te maken heeft met een systeemfout? 

De opsplitsing van hoofd en lichaam 

- Hoofd is schools leren en 
- lichaam is zorg/opvoeding? 
- Leerkracht voor het hoofd en 
- ‘kinderverzorgster’ voor het lichaam? 
- Ontkenning samengaan lichaam / geest 

Heeft de kwetsbare plek van zorg te maken met een eenzijdige focus op cognitieve ontwikkeling 
vooral voor de toekomst? 

 



Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen   2019 - 2020 

48 
 

Heeft de uitbesteding van zorg, opvoeding aan de buitenwereld te maken met een impliciet 
verouderd maatschappijbeeld? 

Zorg verdwijnt niet!  

Heel wat van de ouders willen graag kinderen zien tijdens de schooluren. Door weinig fysiek contact 
met de klassen is er weinig communicatie. Hierdoor wordt wel wat wantrouwen gecreëerd. Ouders 
hebben soms de neiging dat ze hun kinderen liever thuis houden.  

Enkele kernvragen : 

- Hoe kunnen we zorg terugclaimen op een professionele manier? - educare 
- Hoe kunnen we een wederkerige ouder-school samenwerking installeren of verdiepen? 
- Hoe maken wij de overgang naar kleuteronderwijs warmer en inclusiever voor ALLE kinderen, 

inclusief kinderen die in armoede leven en/of kinderen die een andere thuistaal dan Nl hebben 
en/of kinderen die niet naar de kinderopvang geweest zijn? 

- Wat zijn kindrijpe kleuterscholen om om te gaan met een diversiteit aan kinderen, ouders en 
lokale gemeenschappen? 
 

3. PILOTS IN VLAANDEREN 
 
3.1. METHODOLOGIE 

Er zijn twee projecten die besproken worden. Er wordt vertrokken vanuit het lerend welzijn.  

We gaan proberen om een analyse te maken en de stem van ouders en kinderen ruimte te geven. Hierna 
zal een actieplan opgesteld worden. We kijken ook naar de verdere verankering in de school. 

- Achteruit stappen en tijd nemen om te luisteren 
- Mismatchen opsporen en antwoord vinden op noden van ouders 
- Het initiatief ligt bij de school 
- Welzijnspartners kunnen goede partners zijn om scholen/leerkrachten te helpen in bevraging 

en uitdenken acties 
- Belang gezamenlijke visieontwikkeling en procesbegeleiding 
- Van eenmalige bevraging naar constante reflex 

Er is ingezet op warm onthaal voor kinderen en ouders. Er is soms weinig contact tussen ouder en 
leerkracht.  

Sommige leerkrachten zetten in op een warmere overgang naar de peuterklas.  

3.2. WAT KAN HET VERSCHIL MAKEN 
 

4. GRAAG MEER INSPIRATIE 
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HOOFDSTUK 12 : EEN PEDAGOGIEK VAN DIVERSITEIT 

De pedagogiek van diversiteit heeft altijd iets te maken met de identiteitsconstructie van kinderen. 
Kinderen op voorschoolse leeftijd worden heel hard geraakt rond de vraag wie ben is en mag ik er zijn. 
Dat is een vraag die onder meer iets te maken heeft met de cultuur. Het is een lastig concept. Je kan 
niet makkelijk benoemen van welke cultuur je bent.  

1. GENEALOGIE 
 
1.1. BESCHAVINGSOFFENSIEF 

Het is een geschiedenis van homogenisering, een geschiedenis van het vermijden van diversiteit. Het 
is een lange geschiedenis, ook van de natievorming, waarin diversiteit gezien wordt als iets wat een 
probleem is dat moet opgelost worden. 

Het is versterkt door het kolonialisme. De geschiedenis van de stolen generation ondersteunt het 
beeld van het vermijden van diversiteit. Dit heeft sterk het idee van een wij – zij gevoel gegeven.  

1.2. BANG BLANKE MAN 

Het idee van één land, één cultuur, homogenisering, is sterk in vraag gesteld door de eerste en 
tweede golf van migranten.  

Achilles Charbon stelde een deal op met Italië. Voor één arbeider die wij kregen, kreeg Italië een ton 
steenkool. Er is een paternalistische blik.  

1.3. MULTICULTURALISME 

Terug naar het concept van identiteit, van culturele identiteit. Wat is de gelijkenis en het verschil 
tussen de twee teksten op de slide?  

2. IDENTITEIT 

De eerste tekst : voor de pedagogen 

Het is een sterk concept van culturele herkomst die bepaald waarom mensen gereduceerd worden tot 
hun cultuur en geschiedenis in plaats van tot de door hun gekozen toekomst. Dit zijn essentialistische 
concepten over identiteit die uiteraard vandaag de dag helemaal niet meer opgaan. We leven in een 
context van de – traditionalisering.  

Wie we zijn en de keuzes die we maken worden niet bepaald door tradities maar ook door de keuzes 
die we zelf maken. We zijn niet meer ingebed in één bepaalde traditie (dis – embedding en e – 
embedding). We gaan in een veelheid van referentiegroepen, van identiteiten identificeren. Er zijn 
allemaal verschillende referentiekaders die ons maken tot hoe we zijn en die met elkaar interageren. 
(intersectionality) 

Sommige spreken van hyphenated identities die gaan over de veelheid aan de identiteiten. Laat je dus 
niet wijsmaken dat je uit slechts één dimensie bestaat.  

De tweede tekst : vlaams blok, theoretische opbouw rasicme  

3. VERBONDENHEID – IK EN DE ANDER 

Wie ben jij en mag jij er zijn zoals je bent? Kinderen ontwikkelen op de voorschoolse leeftijd al 
vooroordelen. Kinderen nemen stereotypen over. Welke kinderen komen voor in de afbeeldingen die 
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we gebruiken? Welke kinderen kunnen zichzelf niet identificeren en welke kinderen worden niet 
afgebeeld?  

- Jaloezie (emotionele redenen) 
- Racism by omission (sociale redenen) 
- Prevailing prejudice (taalachterstand) 

Het is belangrijk dat we de gezinsculturen erkenbaar maken. We moeten deze een plek geven in de 
maatschappelijke ruimte die een voorschoolse voorziening is. Het gaat niet over herkomst, maar over 
de gezinsculturen. Zijn er feesten die je wil delen over hoe je ze thuis viert? We moeten ook denken 
aan de manier waarop we zelf dingen overbrengen zoals bijvoorbeeld Sinterklaas.  

4. VOOROORDELEN EN DISCRIMINATIE 
 
4.1. MULTICULTURALITEIT 

 

Deze types zijn uitgelegd in het handboek. Enkele types zijn ook vandaag nog te herkennen.  

Er zijn ook enkele kritieken op mogelijk.  

1. Culturalisering (tribalisering van de identiteit); het belang aan cultuur heeft weinig aandacht 
voor de hiërarchische positie van de culturen 

 
Aanpassingsmodel Overgangsmodel Omgangsmodel Cultuurverandering

smodel 

Doel Zo snel mogelijk 
aanpassen 

Aanpassen met 
overgangsperiode 

Omgang tussen 
mensen uit 
verschillende culturen 
bevorderen, identiteit 
en vooroordelen 

Uit elke cultuur het 
beste overnemen 

Mengcultuur 

Programma Voor iedereen 
gelijk 

Tijdelijk rekening 
houden met 
elementen uit 
thuiscultuur en 
taal 

Voorkeur voor 
gemengde groepen 

Multiculturele 
activiteiten 

Voorkeur voor 
geegde groepen 

Meertaligheid 

Ouders Eventueel wat 
extra uitleg over 
“zo doen wij het” 

Informatie in 
aparte groepen 
om aanpassing te 
bevorderen 

Belang van 
uitwisseling over 
verschillende culturen 
heen 

Belang van 
uitwisseling over 
verschillende 
culturen heen 

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 
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2. Kinderopvang is geen machtsvrije ruimte 
3. Super – diversiteit 
4. Experts in de kinderopvang weten hoe het moet (ruimte voor onderhandeling). Er is weinig 

dialoog met de gebruikers. 
 

4.2. MYTHE VAN DE HOMOGENITEIT 

We moeten erkennen dat ons onderwijs uitgaat van homogeniteit als voorwaarde om aan educatie te 
doen. Denk bijvoorbeeld aan het split system waarbij kinderopvang en kleuteronderwijs gesplitst is. 
Heterogeniteit, diversiteit wordt gezien als een probleem dat opgelost moet worden. Het kan niet als 
een grondstof dienen die we gebruiken om educatie vorm te geven. 

Als het gaat over meertaligheid, zien we de thuistaal als er hinder voor educatie. Hoe kunnen we taal 
gebruiken in het educatieve proces?  
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HOOFDSTUK 13 : PROFESSIONALITEIT 

1. GENEALOGIE 

Voor WOII : de kinderopvang was vanuit hygiënische reden opgericht. De goede boodschap, de 
hygiënische, werd via bezoeken doorgegeven. Er was geen sprake van een pedagogische opleiding of 
een pedagogisch aspect. De kinderopvang werd uitsluitend gezien voor vrouwen. Het was verboden 
voor mannen. 

Na WOII : de opkomst van de ontwikkelingspsychologie. Er is een evolutie van de wetenschap. Hier 
komt ook de evolutie van wat professionaliteit is. Er is meer kennis over de kinderopvang.  

Het is belangrijk om de geschiedenis te begrijpen waar de nadruk lag op het hygiënische, de 
paramedische opleiding. Daarnaast zien we hoe de kinderopvang uitgebreid is. De uitbreiding is eerst 
via de onthaalouders (goede moeder à goede onthaalmoeder) en dan vanaf de jaren 2000 
uitbreiding via de private voorzieningen waar bijna geen subsidies tegenover stonden. 

Er is ook een uitbreiding geweest bij de buitenschoolse opvang. Dit zijn drie uitbreidingen zonder 
kwalificatie eisen. Slechts 1 / 3 van de sector heeft dus een diploma. De grote meerderheid is niet 
opgeleid. Degene die dit wel zijn, krijgen nog steeds een opleiding met een grote nadruk op hygiëne.  

2. CORE 

Competence Requirements in Early Childhood Education and Care 

Er is veel veranderd. De kwaliteit van de kinderopvang heeft veel invloed op de latere 
ontwikkelingskansen van kinderen. De kinderopvang heeft dus ook een pedagogische functie. Vanaf 
2010 wordt de kinderopvang gezien als een educatief milieu. Wat zijn de competenties die nodig zijn 
om te werken met de jonge kinderen?  

Het gaat over competentie, niet over kwalificatie. Het gaat over de competenties die mensen nodig 
hebben. Dit is onafhankelijk van de manier waarop deze kennis is opgedaan. Het is een evolutie dat de 
term competentie gaat over individuele verantwoordelijkheden.  

Het concept “competentie” verandert van een emancipatorisch concept (UNESCO, 1960-1970) naar 
een geïndividualiseerde verantwoordelijkheid van de burger voor zijn of haar tewerkstelling. 

Consensus in de literatuur over relatie tussen kwalificaties en kwaliteit en “children’s outcomes”. We 
moeten kijken naar competenties MAAR diploma’s zijn toch één van de fundamentele manieren om 
competenties te testen. 

Gebaseerd op wisselwerking tussen theorie en praktijk, deze is belangrijk in een opleiding.  

Pleidooi voor 40 à 50% bachelor. Het maakt een verschil als een bachelor is. Deze hebben we in het 
kleuteronderwijs maar niet in de kinderopvang.  

Het is een illusie dat bachelors of goed opgeleiden zorgen voor een oplossing. Alleen maar positieve 
effecten krijgen je als je ook goede wekomstandigheden hebt. De verloning moet goed zijn, de 
kindloze uren moeten er ook zijn, bijscholing moet mogelijk zijn. Alleen op deze manier zullen 
opleidingen echt het verschil maken.  

Onderzoek toont dat lage kwalificaties kunnen verholpen worden als je inzet op (continue) 
ondersteuning en bijscholing.  
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Bijscholing kan positieve effecten met zich meebrengen, MAAR er zijn wel een aantal voorwaarden die 
moeten voldaan zijn voordat dit kan leiden tot succes.  

Er moet een duidelijk pedagogisch raamwerk zijn waarin een opleiding zit ingebed. MAAR in de 
overzichten vind je vaak enkel de core practioners. Hierbij zien we dan dat er een mooi profiel MAAR 
bijna in alle landen worden deze bijgestaan door assistenten. En voor hen is er helemaal een ander 
plaatje, er is amper opleidingsvereiste.  

Het is wenselijk dat men werkt aan duidelijke concepten van wat we willen dat mensen kunnen. Maar 
het moet gaan over reflectieve professionals eerder dan technische. In Europa gaat er bijzonder 
weinig aandacht naar het vormgeven van voorzieningen die aandacht geven aan diversiteit en de 
omgang met ouders.  

Individuele competenties volstaan niet. Want anders krijg je het verhaal waar zij alle 
verantwoordelijkheid krijgen. Het moet gaan over een match tussen individuele competenties en 
institutionele en inter-institutionele competenties. Ook beleidscompetenties moeten wat aandacht 
krijgen. Je kan geen goed systeem creëren als je niet goed zorgt voor de mensen die voor de kinderen 
zorgen.  

3. ONDERTUSSEN IN VLAANDEREN 

Decreet 2014 : regeling kinderenopvang reguleren. Alle kinderdagverblijven moeten gelijk komen te 
staan. Ze moeten allemaal gesubsidieerd worden volgens trap 2. MAAR dit is niet mogelijk, hiervoor 
moet je meer geld hebben. Om ze gelijk te stellen, moet je meer eisen stellen. Er is een 
overgangstraject gesteld. Tegen 2020 zou iedereen gelijkgesteld moeten zijn. 

We zijn nu 2020 en er komt nog eens 6jaar bij. De huidige regering heeft geen middelen om die 
gelijkstelling verder te alten komen. Bovendien heeft deze regering beslist dat schijnzelfstandigen 
terug kunnen komen. Een groot aantal mensen zonder opleiding, zonder kwalificaties blijven dus in de 
kinderopvang.  

De grote groei van de kinderopvang is de groei in sectoren waar geen kwalificatie voor nodig was.  

4. DE OPLEIDINGEN 

Hoe zit het met de plaatsen waar men wel voor opgeleid is? (2A) 

7DE JAAR KINDERZORG – BSO 

Na de richting personenzorg, kunnen ze een zevende jaar kinderzorg doen. De studenten kunnen na 
deze richting echter niet wat men moet kunnen in een kinderopvang.  

- Waterval ? 
- Rugzakje ? 
- Instroom of uitstroom? Kunnen we jongeren zonder diploma de staart op sturen? Zijn er nog 

steeds jongeren die uit de opleiding komen zonder enige kennis van kwaliteit?  
- Onaangepast curriculum? 

PEDAGOGIEK VAN HET JONGE KIND - Bachelor 

Artevelde, Karel de Grote en Erasmus 

Niet op de werkvloer bij de kinderen, meer in de inleidende functies. Dit heeft alles te maken met een 
tekort aan subsidiËring 
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Veranwoordelijken 

Er moeten teveel kinderen zijn per kind. Maar er is geen norm voor het aantal verantwoordelijken. Er 
zijn dus een aantal grote spelers op de markt die slechts één begeleider per 5 voorzieningen plaatsen. 
Op deze manier kan de kinderopvang goedkoop blijven. Op deze manier is de leidinggevende er dan 
maar één dag per week. 

5. DE ARBEIDSVOORWAARDEN 

TRAP 2A 

- Er is maar één persoon op vijf die werkt volgens de CAO van 22 december 2014 
- 4/5 op ca minimumloon 
- Beperkte pensioenopbouw 

Probleem voor 

- Instroom (knelpuntberoep)` 
- Turn over, mensen gaan elders werken waar ze meer kunnen verdienen 
- Kwaliteit 
- Maatschappelijke erkenning is niet zo als wat ze verdienen 

Ondersteunigsstructuur MENTES als oplossing ? 
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HOOFDSTUK 14 : DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES VAN DE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN 

1. DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES 

Het decreet op kinderopvang zegt het ook, er zijn drie grote functies.  

- Economisch 

Het is de functie die er altijd is geweest, namelijk de mogelijkheid om arbeid te verrichten. Dit heeft 
alles te maken met de verhouding tussen mannen en vrouwen. De kinderopvang biedt ook de 
mogelijkheid om werk te zoek. De flexibilisering van de arbeidsmarkt vraagt dat de kinderopvang 
flexibel is. 

à bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid. 

- Pedagogisch, educatief 

We zien de kinderopvang als een educatief milieu dat de gezinsopvang aanvult. Ze biedt wezenlijk 
andere dingen aan kinderen dan de gezinsopvang. Er zijn andere mogelijkheden. Voor heel wat 
kinderen is het een andere taalhoek. 

Welke opvoedingsdoelen moeten we hier benadrukken? Gaat het over ontwikkelingsdoelen? Hoe zit 
het met de doelen? Is het individueel of ook sociaal? Hebben we een consensus over de structurele 
kwaliteitsdimensies?  

- Sociaal 

In welke mate draagt zij bij tot een rechtvaardige samenleving? Hoe komen waarden (inclusie, 
solidariteit) tot hun recht? 

à bruikbaarheid, begrijpbaarheid 

Tussen de drie functies bestaan ook enkele spanningen. 

Wat kan je als samenleving van de kinderopvang verwachten?   

2. IMPACT VAN DE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN OP KINDEREN 

Voorschoolse voorzieningen hebben een groot potentieel van impact op kinderen. Dit is een 
onderdeel van de pedagogische functie.  

Er is zowel in de VS als in de EU heel wat onderzoek gebeurt. 

Kinderopvang zorgt niet voor sociale gelijkheid. Dat is minder goed nieuws voor sommige. Het is niet 
zo dat voorschoolse voorzieningen meer impact hebben voor kinderen van kansengroepen, maar de 
impact doet er wel meer toe. Niet alle voorschoolse voorzieningen doen er echter even veel toe. 

3. IMPACT VAN VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN OP OUDERS 

Materiaal heeft de kinderopvang een impact op ouders. Maar, ook immaterieel. 

- Achtergestelde wijken vaak voorzieningen van minder kwaliteit (personeel) 
- Invloed van armoede op de ontwikkeling 
- Armoede, werkonzekerheid en stress 
- Sensitiviteit van ouders 
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Als laatste zorgen ze ook voor sociale steun.  

4. IMPACT VAN VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN OP DE SAMENLEVING 

Sociale steun is één van de belangrijkste vormen van ondersteuning voor ouders. Het gaat dan zeker 
over de jonge gezinnen. Andere ouders vind je in de voorschoolse voorzieningen. De invloed die ze 
hebben op de netwerkvorming tussen ouders moet door de werknemers van een kinderopvang 
erkend worden.  

5. VOORWAARDEN OM IMPACT TE REALISEREN 

De kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen is niet de bevoegdheid van Europa. Ze kunnen niets 
opleggen maar ze hebben wel een consensus gezocht naar een kader over wat kwaliteit is. Dit 
raamwerk is dan vertaald geweest naar een aanbeveling die aangenomen is door de Vlaamse 
commissie. Op basis van dit document is een document opgesteld met indicatoren van kwaliteit. Waar 
kan je over nadenken waar je jezelf aan kan spiegelen.  

6. UITGANGSPUNTEN VAN DE EQF 
 
6.1. KINDBEELD 

 
- Kind geeft zelf vorm aan zijn leerproces 
- Kind als actieve co-constructor 
- Voorschoolse voorzieningen zijn niet enkel voorbereiding op latere leren 
- Voorzieningen moeten ook zorg dragen voor het welbevinden hier en nu 
- En tegelijk maximale kansen bieden om huidig én toekomstig potentieel te ontwikkelen 

 
6.2. OUDERS 

 
- Zijn eerste opvoeders 
- Rekening houden met diversiteit 
- Moeten betrokken worden 
- Partnerschap gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect 

 
6.3. GEDEELDE BETEKENIS VAN KWALITEIT 

 
- Waar consensus over is in de literatuur 
- Erkennen dat kwaliteit een relatief concept is 
- Evenwicht tussen consensus, ruimte voor onderhandeling en respect voor diversiteit 
 

7. 5 DIMENSIES, 10 PRINCIPES 

Access to ece 

1. Provision that is available and affordable to all families and their children 
2. Provision that encourages participation, strengthens social inclusion and embraces diversity 

The ecec workforce 

3. Well-qualified staff whose initial and continuing training enables them to fulfil their 
professional role 
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4. Supportive working conditions including professional leaderhsip which creates opportunities 
for observation, reflection, planning, teamwork and cooperation with parents 

Curriculum 

5. A curriculum based on pedagogic goals, values and approaches which enable children to reach 
their full potential in a holistic way 

6. A curriculum which requires staff to collaborate with children, colleagues and parents and to 
reflect on their own practice 

Monitoring and evaluation 

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 

8. Monitoring and evaluation which is in the best interest of the child. 

Governance 

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 

10. Legislation, regulation and/or funding supports parents towards a universal legal entitlement 
to publicly subsidised or funded ECEC, and progress is regularly reported to all stakeholders 

Daarna naar een recommendation en 22 indicatoren 

 

 

 

 

 


