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Hoofdstuk 1 : Genealogie als bijdrage tot de pedagogiek 
1. Inleiding: genealogie als bijdrage tot de pedagogiek 
1.1.Feiten doen ertoe. En ideologieën ook 

Pedagogiek: 

• Opvoeden (= gaat over wat menselijk is) 

• Wat we van kinderen verwachten en wat we denken dat ze zijn 

• Welke soort SL we voor onze kinderen willen en over poli>ek 

<-> Freire bekri>seert dit :  
Men doet alsof pedagogiek enkel over feiten zou gaan en niet over ideologie. Terwijl het niet 
ander kan dan dat het ook moet gaan over dromen en utopieën. Over dromen over een betere 
SL, een Sl waarin het voor onze kinderen goed om leven is. 

Spreken en denken over voorschoolse voorzieningen: 

• Sterk gedomineerd door feiten, tabellen en cijfers 

• 1 vraag die zo verdwijnt : ‘Waarvoor dienen deze voorzieningen?’ 

• Deze vraag wordt vandaag beantwoord in economische termen : return on investment 

• Nadelen van de drang naar feiten p.12 -> betekent niet per se dat feiten er niet toe doen 

Zowel objec>viteit als subjec>viteit zijn noodzakelijk  

Belangrijk is ook welke vragen worden gesteld en welke niet.  

• Pedagogiek moet zich ook bezig houden met dergelijke vragen 

1.2.Genealogie als kri>sche lens 
Genealogie of ‘history of the present’ is een manier om kri>sch naar hedendaagse ontwikkelingen te 
kijken 

Genealogie (Foucault) = Door een blik op het verleden wordt het mogelijk niet alleen het heden beter 
te begrijpen, maar ook te zien dat ergens, ooit, andere keuzes mogelijk zijn. 

• Gaat na hoe het beleid over voorschoolse voorzieningen in het verleden een culturele 
construc>e is geweest 

• Toont hoe die construc>es nauw verwant zijn met de dominante kindbeelden, met de 
representa>es van gezinnen en met maatsch en pol ontwikkelingen 

• Turning the mirror onto ourselves: geschiedenis laat zien dat datgene wat is, niet steeds 
geweest is en dus dat datgene wat ons evident lijkt, steeds geconstrueerd is 

Een pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen kan niet begrepen worden los van de culturele, 
sociale, historische en poli>eke context waarin zij geconstrueerd wordt. 

Geschiedenis is in deze context namelijk niet de unieke verklaring waarom de voorschoolse 
voorzieningen vandaag noodgedwongen zijn wat ze zijn. 
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Hoofdstuk 2 : Beelden van kinderen, moeders en kinderopvang 
Beknopte geschiedenis van de kinderopvang 

• Enkele feitelijke veranderingen op het terrein van de kinderopvang van het midden van de 
19e E tot vandaag. Deze kunnen niet losgezien worden van mentaliteitsveranderingen 

- Klemtoon 

1. manier waarop de Sl naar kinderen keek (kindbeelden)  

2. manier waarop ze ouderlijke verantwoordelijkheid zag  

3. maatschappelijke func>es die men aan de kinderopvang toeschreef. 

1.3.Eind 19e en begin 20e eeuw 
Dominante discours : moederschapsideologie en het burgerlijke kerngezin 

Harde realiteit : verstedelijking, lage lonen, armoede, slechte huisves>ng… 

Kindbeeld: 

• Frêle kind als kapitaal voor de na>e 

• Kwetsbare kind 

• Kind als bron van onkosten ipv inkomsten (afschaffing kinderarbeid) 

• Kinder>jd als afzonderlijke >jd 

• Kind als kapitaal en fragiele kind 

- Beeld van de verantwoordelijke moeder 

Neemt de moeder haar verantwoordelijkheid niet op dan dienen andere (burgerlijke) 
organisa>es/gemeenschap in te grijpen 

Deze regelgeving heeM dus voor een belangrijke verschuiving gezorgd in de maatschappelijke posi>e 
van vrouwen en kinderen. 

- Groeiend offensief van individuele opvoedingsondersteuning die het private leven van de 
arbeidersgezinnen zal reguleren of normaliseren: 

- Wetenschappelijk 

- Medisch 

- Kinderverzorging 

Construc>e van het frêle kind – construc>e publieke kind (inmenging van de burgerij) 

<-> Afwijkende opvajngen: Elise Plaksy : meer emanciperende rol van de overheid 

Eerste kinderopvang 

- Kleuterscholen : educa>eve en zorgfunc>e 

- Crèches             : hygiënische func>e 
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- Begin scheiding tussen voorschoolse instellingen in kinderopvang en kleuterscholen  
(discussie Velge en Plasky) 
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Velge 
- Grote invloed op de besluitvorming over de kinderzorg 

- Conserva>eve, rechtse katholieke poli>ek 

- Pleibe voor een nieuwe autoritaire grondwet en voor herstructurering van de 
welvaartstaat 

- Macht van de pers, vakbonden en parlement beperking 

- Macht koning uitbreiden 

- Rijksonderwijs afschaffen ten voordele van het katholiek onderwijs 

Plasky 
- Eerste vrouwelijke arbeidsinspectrice (van de crèches) 

- Recht op arbeid voor de vrouw 

- Bestudeerde thema’s uit de sociale gezondheidszorg 

- Een van de eerste leidinggevende vrouwelijke ambtenaren 

- Toezicht op de regelgeving over vrouwelijk arbeid en kinderzorg 

1.4.De twee Wereldoorlogen 
Verschillende ‘lezingen’ van deze periode 

1. Laten>eperiode : periode waarin biber weinig gebeurt 

- Stagna>e van het aantal kindplaatsen in de kinderopvang 

- Kinderopvang als noodzakelijk kwaad 

- Visie van vrouw aan de haard (<-> Plasky) 

- Volgens typologie van Esping-Andersen : concept van de liberale welvaartstaat : 

Kinderopvang is van bijkomende, residuele aard en georganiseerd volgens een bijstand-
concept 

2. Periode als breuk, scharnierfase in de ontwikkeling van de kinderopvang 

- Wet van 1919 : Na>onaal Werk voor Kinderwelzijn 

- Periode voor en na WOI : legalisering en verstaatsing van de kinderopvang 

- Weben ivm vrouwenarbeid en kinderzorg dringen de vrouw terug ih huishouden 

- Periode waarin de kinderopvang voor het eerst gesubsidieerd, gereglementeerd en 
geïnspecteerd wordt door de overheid 

3. Rela>e tss kinderopvang en ouders, de maatschappelijke func>e ervan en het discours dat de 
kinderopvang construeert 

- Popkewits : De historisch verworven gedachte dat pedagogiek er is om het kind te redden 
voor de samenleving en de samenleving te redden door het kind 
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- 1e helM 20e E: centrale bezorgdheid = kindersterMe 

Strijd hiertegen = atankelijk van de visie op moeders en kinderen: 

Kinderen : frêle, tabula rasa, nood aan zorg 

Moderes : slachtoffers en daders 

- Dit wantrouwen legi>meert de inmenging van de overheid bij de opvoeding van het kind 

Ac.e = overnemen van de opvoeding en controle 

Eigen aan deze periode is niet het discours over kinderen en gezinnen, maar wel de omvang van de 
overheidsinterven>e. 

Kinderzorg krijgt een maatschappelijke func>e 

- Het is een noodzakelijk kwaad voor werkende vrouwen 

- Rela>e tussen kleuteronderwijs en kinderopvang verdwijnt (pleidooi Plasky verdwijnt) 

- Geen aanvullend opvoedingsmilieu voor alle kinderen (zoals onderwijs) 

- Compensatoir opvoedingsmilieu voor uitzonderlijke gevallen 

• Deze s>gma>sering van uitzonderlijke gevallen vermijd dialoog tussen ouders en 
kinderopvang 

Wet 1919: 

- Verankert het par>culiere ini>a>ef met de gesubsidieerde vrijheid 

- Neemt de neerbuigende houding over van de burgerij tegenover de arbeidersklasse 

- GeeM de burgerij nu de webelijke mogelijkheden om in te grijpen 

1.5.De jaren vijLig en zes>g 
Daling van de kindersterMe en verspreiding contracep>e zorgden voor psychologisering van het kind 

Gezin krijgt nieuwe func>es: 

1. Koesteringsins>tuut 

2. Therapeu>sche waarde 

Opkomst vd psychologie wordt vaak gezien als een trendbreuk in de geschiedenis vd kinderzorg, 
omdat zij breekt met de medisch-hygiënische tradi>e 

Meerdere psychologiën, verankerd in verschillende morele en poli>eke construc>es 

Psychologische discours: 

- Hecht weinig belang aan de beleving van de gezinnen zelf 

- HeeM een disciplinerende func>e, waarbij gezinsmoraal van de bourgeoisie wordt 
opgedrongen 
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- Uitslui>ng van de ouders bij het realiseren van een pedagogiek, enkel de specialisten beziben 
nujge kennis 

- Ouders worden steeds meer verantwoordelijk 

Kindbeeld : tabula rasa dat dient opgevoed te worden, gesocialiseerd, beschermd tegen de mogelijke 
nega>eve invloeden van de omgeving. 

Verantwoordelijke moeder: verantwoordelijk voor het emo>onele welzijn van haar kind en 
verantwoording verschuldigd tegenover de SL hoe ze zorg draagt voor haar kind 

• Verband tss moederlijke zorg in een vroeg ontwikkelingsstadium en latere delinquen>es 

• Moeder-kind-dyade houdt net zo weinig rekening met sociale of economische context, 
als het vroegere hygiënische vertoog 

KRITIEK  

Compar7mentering in de kinderdagverbljiven: 

• Sterke scheiding buiten en binnen 

• Invoering leeMijdsgroepen 

• Breidt nauwelijks uit (opkomst peutertuinen) 

• Publiek stagneert langzaamaan 

• Aantal kleintjesoorden stagneren en dalen zelfs 

Beeld van behoeMige kind en verantwoordelijke moeder 

➔ Ambivalent beeld in de kinderopvang: 

1. Guns>ger en begrijpender discours tegenover de werkende middenklasse vrouwen 

2. BlijM vanuit gehechtheidstheorie vreemd kinderen te scheiden van de moeder 

2.4.De jaren zeven>g 
Evolu>es uit de jaren 60 zeben zich in de jaren 70 radicaal voort 

➔ Uitbouw welvaartsstaat 

• Uitbreiding kinderopvang 

• Overheid als financier 

• Autonomie zuilen 

• Belangengroepen buiten de zuilen die zich mengen in het debat 

In de jaren 70 sterke verandering van de kinderopvang 

1. Aanbod sterk toegenomen 

- Door de poli>eke wil van de ministers van Volksgezondheid en Begro>ng, onder meer onder 
invloed van de feminis>sche beweging. 
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- Welvaartsvoorziening : liberaal concept -> concept van het conserva.ef-corpora.s.sch type 
(= sociale voorziening : daardoor blijven de sociale verschillen tussen gezinstoestanden 
bestaan) 

- Pas rond 20e E: sociaal democra.sche type (= kinderopvang is een basisvoorziening voor 
iedereen) 

2. Dominante rechtvaardiging van de investeringen in de kinderopvang is de vrouwelijke 
arbeidspar>cipa>e en de nood aan collec>eve voorzieningen binnen een gelijkekansenbeleid 

- Nadruk op tewerkstellingsfunc>e van de kinderopvang 

- Hogere socio-economische doelgroep 

Tendens uit de jaren 50-60 tot gelijkschakeling stopt door de economische crisis v midden 70 

➔ Maatschappelijke ongelijkheid neemt opnieuw toe 

- Dubbele func>e kinderopvang: 

1. Werkgelegenheid voor hoger opgeleide vrouwen 

2. Compensa>e voor arbeiderskinderen 

Matheüs effect : jaren 60 : Mentaliteitswijziging 
                              jaren 70 : Aangepaste regelgeving 
                              jaren 80 : Bezuinigingspoli>ek 

Pedagogisering 
Belangrijke evolu>es op wetenschappelijk vlak : Psychologie 

- Opvoeding van het jonge kind krijgt steeds meer aandacht 

- Nadruk steeds meer op het gezin als opvoedingsmilieu en op de voorschoolse leeMijd 

Massale vulgarisering van de psychologie en de pedagogie van het jonge kind 

➔ Dit heeM de kindbeelden, de moeder- en vaderbeelden en de beeldvorming over 
kinderopvang grondig beïnvloed 

De olympische spelen van de ontwikkeling en de therapeu9sche ouder 
Kindbeeld ‘psychologische kind’ van de jaren 60 wordt versterkt 

Door vooruitgang in de medische en kwan>ta>eve 
Ontwikkelingspsychologie 

Voorspelbare kind 

Neo piage.anen, neo Bowlbyanen, Neo Lacanianen: 

- Accent op eerste levensjaren 

- Gezin als primair opvoedingsmilieu 
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- Kind als ac>ef individu 

➔ Steeds meer vragen bij de hyghiënische aanpak 

➔ Child centered pedagogy = ouder moet kijken naar de behoeMen van het kind, rekening 
houdend met zijn ontwikkelingspeil, en dus zullen ook het kind en zijn ouders een blaam 
krijgen als de ontwikkeling het vereiste peil niet raakt 

Toenemende zorg voor de zelfexpressie van kinderen, getheoriseerd in de emancipatorische aanpak 

- Zelfexpressie (sinds jaren 70 belangrijk):  
=vorm van zelfinquisi>e 
= ware zelfexpressie is cultureel bepaald 
= niet per se expressie van het eigen individu, maar steeds via thuis aangeleerde conven>es 
loopt, waardoor deze verschillen zichtbaar tussen zelfexpressie 

- Universeel concept van expressie : door de klasse-, gender- en cultuurverschillen niet te 
onderkennen wordt dit geconstrueerd 

Kri7ek op zelfexpressie  

De pedagogisering 
Kinderopvang steunt op 2 gedachten (jaren 70): 

1. Hygiënische bezorgdheid 

NWK verliest monopolie over het beleid, en zal zich op het terrein van de regelgeving over de interne 
werking van de opvang instellingen profileren: 

Regelgeving -> compar7mentering in >jd en ruimte 

Tijd : kinderen worden volgens geboortedatum van elkaar gescheiden en als aparte groepen 
behandeld 

Ruimte: Kinderen worden in afzonderlijke compar>menten opgevangen 

- Bovendien wordt elk kind op zich nog eens gecompar>menteerd in een motorische, sociale, 
emo>onele en taalontwikkeling 

2. Pedagogisering 

- Pleiten voor verbeterde rela>e met ouders, betere opleiding personeel, gemengde 
leeMijdsgroepen… 

- Kinderverzorgster  :  verzorgende aard  

dankzij pedagogisering naar… 

Kinderverzorgster  : technicus van de ontwikkeling 

Ins9tu9onalisering 
De nieuwe subsidiëring van de jaren 70 gaan gepaard met strengere eisen van de overheid over het 
uitzicht van de kinderopvang. 
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Intern vlak 

- Gedetailleerde regelgeving 

- Vb. Welke diploma’s vereist zijn, hoeveel vierkante meter per kind… 

Extern vlak 

- Ontbreken van voorschriMen op extern vlak 

- Vb. representa>viteit van de raad van bestuur, inspraak van ouders… 

NWK:  

• Anders dan in andere landen wordt de regelgeving ook na>onaal opgesteld en is ze dus geldig 
voor het hele grondgebied. 

• Centrale overheid bepaalt wat voor vormen van kinderopvang volledig gesubsidieerd worden 

➔ Vormen die daar niet aan voldoen vallen uit de boot 

Jaren 70 : Alles of niets- systeem 

= een vorm van centralisa>e die maakt dat experimenten en vernieuwingen op het terrein enkel 
doorgang vinden, wanneer zij geen beroep doen op overheidsgelden en die dus ook geen of 
nauwelijks invloed uitoefenen op het dominante denken. 

De breuklijn is een barstje 
Jaren 70 : belangrijke veranderingen: Vb. s>jging van capaciteit, teloorgang van de autonomie van het 
NWK, voortgaande psychologisering van kind, de moeder en de kinderopvang… 

- In de kinderopvang heeM dit niet geleid tot een evolu>e 

- In het denken over de kinderopvang heeM dit niet geleid tot een toenadering tussen opvang 
en gezinnen 

Houding tegenover gezinnen blijM een van wantrouwen 

Jaren 50: wantrouwen tegenover lichamelijke verwaarlozende moeders 

Jaren 70: wantrouwen tegenover verwetenschappelijking van de opvoeding 

Opvallende paralellen tussen het medische en het psychologische discours:  

➔ Zie opsomming pagina 40  

2.5.Het einde van de twin>gste eeuw 
Familiarisering, priva9sering en ma?heus-effechten 
Na een decennium van bezuinigingen wordt de kinderopvang vanaf het einde van de jaren 80 terug 
uitgebreid dit in 2 opeenvolgende golven: 

1. Familiarisering 

- Uitbreiding via gezinsopvang 
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- Gelegi>meerd via onderzoek naar de voorkeuren van ouders en via een ‘home as heaven’ 

- Goedkopere opvang doordat aan de onthaalouders : 

Geen opleidingsvereisten gesteld worden 

Geen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden tegenover staan 

2. Priva>sering 

- Overheid kiest om vooral kleine zelfstandige voorzieningen te promoten die niet of 
nauwelijks gesubsidieerd worden 

- Gelegi>meerd door onderzoek dat moet aantonen dat ouders over alle opvangvormen 
tevreden zijn en ‘dus’ de kwaliteit vergelijkbaar is 

- Zelfstandige voorzieningen zijn een manier om wachtlijsten weg te werken zonder daar over 
de nodige budgeben voor te beschikken  

Jaren 70: kinderopvang – grote uitbreiding  

- Dmv bloeiende economie en toenemende roep om gelijke kansen voor mannen en vrouwen 

➔ Voldoende opvang voor iedereen 

1. Hoger opgeleide vrouwen vonden de weg naar de kinderopvang 

2. Lager opgeleiden werden getroffen door de economische crisis 

3. Om budgebaire redenen werd een oprich>ngsstop van 10j afgekondigd 

➔ Start van MaNheuseffect in de kinderopvang 

Tegelijker>jd verandering discours in kinderopvang naar een economisch discours (tewerkstelling) 

Uitbreiding gezinsopvang en zelfstandige niet gesubsidieerde opvang draagt bij tot de uitslui>ng van 
de kwetsbare gezinnen. 

Gevolgen van liberalisering van het opvangbeleid in de jaren 90 zorgen ervoor dat een bijsturing 
hiervan om sociale redenen bij het begin van de 21e E niet mogelijk is, ook al zijn de webelijke 
instrumenten hiervoor aanwezig 

Management 
Managementdenken komt op in een periode van economische recessie die heel wat kri>ek op de 
welvaartstaat voorbrengt. 

- Sociale sector neemt steeds meer de terminologie van de profitsector over 

- Liberalisering in de betekenis van : responsabilisering, deregulering, decentralisering en 
priva>sering 
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- De staat wordt steeds meer ervaren als bureaucra>sch  

Gelijkenis tussen managementdiscours en liberté subsidée (Velge) 

Effecten managementdiscours: 

- Spanning tussen het verlangen om overheidsingrijpen zo veel mogelijk te beperken en een 
terrein dat steeds vaker in private handen is 

- Nood om controle uit te oefenen in deze gedecentraliseerde opvang 

Toenemende spanning leidt in Vlaanderen tot 2 belangrijke evolu7es: 

1. Kwaliteitssysteem 

- Voor het eerst opname van sociale elementen (toegankelijkheid) worden in het 
kwaliteitsdenken opgenomen 

2. Lokale organiserende besturen krijgen een grote vrijheid om de kinderopvang te 
contextualiseren 

- Rekening houden met lokale vragen, verwach>ngen en behoeMen van ouders en de 
plaatselijke gemeenschap 

- Kans om kinderopvang te zien als een onderdeel van de gemeenschap 

Paradoxaal genoeg heeM het managementdenken ook een ander effect gehad 

- Jaren 70: In de organisa>e van Kind en Gezin is door dit efficiënter besturen de macht van de 
zuilen verder verminderd 

- Begin 21e E: trend wordt voortgezet en de macht van de poli>eke beleidsvoerders neemt toe 
ten nadele van de vertegenwoordigers van de organiserende instan>es in de raad van 
bestuur 

Jaren 70 : paralellen tussen medische en psychologische discours 

Eind 20e E: Paralellen doortrekken naar het managementdiscours tegenover psychologische discours 

Zie gelijkenissen p.44 

Hoewel het nieuwe discours ontegensprekelijk tot heel wat wijzigingen leidt, verandert het discours 
dus niet wezenlijk op et vlak van de maatschappelijke plaats van de kinderopvang of de plaats die 
ouders in de construc>e ervan krijgen 

Nieuwe vormen van kinderopvang 
Jaren 70: alles-of-niets-systeem 

- Voorzieningen die volledig worden gesubsidieerd en aan alle regelgeving dienen te 
beantwoorden 

- Private voorzieningen die nauwelijks een band hebben met de overheid 

21e E : alles afgezwakt 
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- Crea>e van een minimale subsidiëring voor de private voorzieningen 

- K&G erkent voor het eerst een aantal experimentele ini>a>even die niet aan alle regels 
voldoen en subsidieert hen 

➔ Belangrijke evolu>e omdat zij het mogelijk maakt dat experimentele voorzieningen een 
rela>e tot het beleid ontwikkelen waarvan een impact op dit beleid mogelijk is 

De prijs van de vrijheid 
Subsidiëring van de tradi>onele vormen van kinderopvang wordt nog loyaler: 

- Extra logis>eke helpers en direc>efunc>es worden gesubsidieerd en de lonen voor de 
begeleiders s>jgen 

- Verhouding van het aantal kinderen per volwassene wordt guns>ger 

➔ Kostprijs s>jgt voor de overheid 

20e E : liberté subsidée is grondig veranderd 

- Organiserende instan>es kunnen niet meer automa>sch op overheidssteun rekenen, maar 
dienen verantwoording af te leggen 

- Het is meer en meer de poli>ek die nu het algemene beleid bepaalt 

- Overheid subsidieert en bepaald de werking van de kinderopvang, maar het opnamebeleid 
ligt in de handen van de kinderopvang 

Kindbeelden 
Kwaliteit van de kinderopvang is er op vooruitgegaan: 

- Kwaliteitsverbetering in de jaren 80 

- Introduc>e van de kwaliteitsschalen aan het einde van de 20e E 

- Groeiende professionalisering en de toegenomen aandacht voor de pedagogische interac>e 
tussen begeleider en kind  

- Invoering van moderne wetenschappelijke inzichten uit de abachemenbheorie 

- Verspreiding van modellendie meer aandacht bieden aan de individuele interac>e met elk 
kind 

- Algemene aanvaarding van de kinderopvang 

- Toegenomen aandacht van de wetenschap voor de kinderopvang als volwaardig educa>ef 
milieu 

- Opzeben van verscheidene vormings- en begeleidingsprojecten  

Het ontbreekt in Vlaanderen nog aan grootschalig empirisch onderzoek over het concrete 
pedagogisch handelen, dat toelaat een uitspraak te doen over evolu>es in de kwaliteit van de opvang 
in deze periode. 

- Er is een zichtbare evolu>e naar meer democra>sche structuren in de kinderopvang, naar 
meer overleg met ouders en meer oog voor individuele noden van kinderen. 
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Kindbeeld: 

- Atankelijk subject 

- Kind zal door de volwassene gevuld worden met kennis, inzicht en cultuur 

- Manier waarop kinderen worden gezien is een sociaal en historisch bepaald construct 

➔ Een constante is de manier waarop de psychologie, en vooral de ontwikkelingspsychologie, 
bekri>seerd wordt voor haar bijdrage aan deze construc>es 

Jaren 90 : afstand genomen van klassieke historische kindbeelden : 

 Door de introduc>e van het kind als actor, als autonoom subject 

Vb. stelling : 
Bea Van den Bergh : Stelt een breuk tussen de oude kindbeelden, dat deze afgezworen zouden 
worden om plaats te maken voor zel{eschikkingsrechten. 

Om 2 redenen is dit op zijn minst een genuanceerd besluit: (p.49) 

1. Historische kindbeelden blijven doorwerken ook lang nadat andere kindbeelden opkomen 

2. Dit neemt niet weg dat het beeld van het autonome, par>ciperende kind inderdaad opduikt 
en een aanvulling bij de vorige kindbeelden betekent 
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Hoofdstuk 4 – Kwaliteit en kwaliteitstoezicht 
4.0 Inleiding 

- Wat we als kwaliteit beschouwen is atankelijk van enkele factoren 

▪ verbonden met de maatschappelijke context 

▪ atankelijk van de opvajng waar de voorschoolse voorzieningen voor dienen 

VB: vorm van opvang voor werkende vrouwen, voorbereiding lagere school, plaats 
waar ouders andere ouders ontmoeten, omgaan met diversiteit... 

4.1. 1919-1970: hygiënische kwaliteit en vrij ini>a>ef 

- Kwaliteit bij ontstaan van kinderopvang (begin 20ste eeuw) 

▪ Uitsluitend hygiënische kwaliteit: verwarming, verlucth>ng, voeding... 

▪ Opvajng: ‘noodzakelijk kwaad’ in de strijd tegen de kindersterMe 

- Elise Plasky 

▪ Pleit voor 

o Geen kinderopvang uit liefdadigheid 

o Meer centrale controle 

- Henri Velge 

▪ Pleit voor 

o Strengere controle op de bewaarsters 

o Er moeten meer eisen gesteld worden aan kennis over hygiëne voor de 
bewaarster 

o Diploma voor bewaarster 

o Na nega>eve berichten over kwaliteit (zie hieronder), pleibe hij voor een 
verhoging van subsidiëring vand e bestaande kribben zodat deze in kwaliteit 
kunnen investeren 

- Wet van 1919: regelde dat de bewaarsters een toela>ng van de gemeente en een 
getuigschriM van de arts van de zuigelingenraadpleging moesten hebben 

=>Bewaarsters waren verplicht om de opgevangen kinderen regelma>g op de 
raadpleging aan te bieden 
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=>Geldt niet voor par>culiere instellingen, enkel voor de carita>eve verenigingen die 
crèches organiseren: vielen wel onder de voorschriMen van het NWK, maar werden 
niet geïnspecteerd 

▪ (dubbele) Gesubsidieerde vrijheid van NWK 

o NWK werd bestuurd door een Hoge Raad die ze zelf samenstelde en vooral 
bestond uit vertegenwoordigers van de par>culiere ini>a>even 

o Overheid had geen stem in de samenstelling 

o NWK had geen bevoegdheid over par>culieren 

o Gevolgen voor inspec>e: geen staatsinspec>e, andere overheidsinspec>e:  

o Rela>e NWK en terrein: filantropische en carita>eve instelllingen waren 
onderworpen aan regelgeving, maar moeten daarom niet allemaal 
geïinspecteerd worden 

=>In prak>jk: kribben die door burgers georagniseerd werden, kregen geen 
toezicht 

o Geïnspecteerde instellingen hielden zich vaak niet aan de voorschriMen van 
NWK 

=>Gevolg: intrekken subsidies 

▪ Kwaliteit: profylaxe en hygiëne 

o Elk contact tussen binnen en buiten moest vermeden worden 

o Ouders moesten kind ontkleden en door een doorgeefluik afgeven 

o Kind kreeg kledij van het kinderdagverblijf 

o ‘moral panic’ voor epidemieën: kinderen worden ingedleed in kleine groepen 
ter preven>e 

 

4.2 1970-19190: meer subsidies, meer regels, meer toezicht 

- Ontstaan van een tegenbeweging van de abachment theorie: socio-construc>visten 

▪ Hadden aandacht voor de pedagogische kwaliteit 

o Voor rela>es tussen kinderen onderling 

o Voor de wederkerigheid in de rela>es met ouders 

o Discussie verleggen: van de vraag of kinderopvang schadelijk is, naar de vraag 
hoe je kwalita>eve kinderopvang organiseert waar kinderen en ouders baat 
bij hebben 
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▪ Invloed op academische kringen, maar neit op NWK 

- Nieuwe regelgevingen in de jaren 1970 (uitgeschreven op p 89 vanonder) 

▪ Kortom: toenemende subsidies zeben de overheid er toe aan strengere en 
afdwingbare klwaiteitseisen te stellen 

▪ Onthaalouders worden als een volwaardige vorm van opvang gezien 

⇨ Toch soms argwaan om twee redenen 

1. Abachment theorie 

2. Het gegeven dat er geen kwalifica>e-eisen zijn gesteld 

▪ Versheidener publiek in kinderopvang: door s>jgende arbeidspa>cipa>e van vrouwen 
(nu ook vrouwen uit middenklasse en niet enkel arbeidersvrouwen 

- In de volgende alinea’s: analyseren van enkele thema’s die het denken over kwailteit in die 
periode aantoont 

4.2.1 De indeling in leeLijdsgroepen 

- Kinderen werden ingedeeld in groepen 

▪ Oorzaak: schrik voor besmebelijke ziekte (moral panic) => deze wetenschappelijke 
verklaring legi>meerde de verplichte indeling in groepen (kwam toevallig overeen 
met indeling obv ontwikkelingspsychologische kenmerken) 

▪ Dubbele argumenta>e: 

1. Psychologische argumenten (psychomotorisch: van kruipen tot lopen) 

2. Hygiënische argumenten  

⇨ Extreem in kleinste groep: compar>menten tussen de kinderen om elk contact te 
vermijden 

▪ Drie groepen 

1. kinderen jonger dan 1 jaar (high risk) 

2. 12 maanden – 18 maanden 

3. 18 maanden – 3 jaar 

⇨ Mochten geen contact hebben (verschillende ingangen) 
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- Kri>ek op NWK 

▪ Door Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies (schreven een rapport) 

o Geen pedagogisch karakter onder andere door alles te steriliseren: 

Verplicht dagelijks koorts meten, dagelijks baden van kids, kleertjes van de 
instelling... 

▪ Vanuit feminis>sche hoek 

▪ Kleine minderheid die een dissonante toon zebe ivm bepaalde zaken (bijvoorbeeld 
universitaire kinderdagverblijven) 

o Bekri>seerden de opdeling in drie of vier leeMijdsgroepen 

o Pleiben voor twee afdelingen : lopers en niet-lopers of ver>cale 
leeMijdsgroepen emt 8-10 kids 

o Beweerden dat het sta>sch karakter wordt veroorzaakt door gebrek aan 
financiële middelen waardoor de ze niet kunnen mee evolueren 

o => Compromis: in zeer strikte voorwaarden kunnen experimenten gevoerd 
worden 

❖ Er mag wel geen vermenging zijn tussen jonger dan 12 maanden en 
ouder 

❖ Het gaf de opposanten hun zin zonder dat er verandering werd 
aagebracht aan de regelgeving 

4.2.2 Een meer pedagogische invulling van de peutertuinen? 

- Peutertuinen 

o Tussen onderwijs en opvang 

o Kinderen vana 18 maand oud 

o Expliciet educa>eve func>e: voorbereiding op onderwijs 

o Opposanten: (vertegenwoordigers van kribben, geneesheren en verpleegsters) enkel 
sociale rol en geen pedagogische invulling, het mag geen voorbereiding zijn 

4.2.2 Alarmerende observa>es van de pedagogische kwaliteit 

- Jaren 70: eerste rapporten over pedagogisch handelen in de prak>jk 

=>Gelijklopend in hun conclusies over de bijzonder slechte kwaliteit van de opvang 

▪ Één grote kale ruimte (geen gepast speelgoed...) 
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▪ Weinig interac>e tussen kinderverzorgsters en baby’s 

▪ Geen goede rela>e met de ouders: bij sommige kinderdagverblijven een bordje: 
‘Ouders hier uw kinderen afgeven’ (terwijl doorgeelfuik reeds was afgeschaM in 1979) 

- Gezamenlijke ontevredenheid (onderzoekers, psychologen...) 

▪ Instroom van vooral meisjes die niet slaagden in andere rich>ngen op school 

▪ Grote instroom uit buitengewoon onderwijs 

▪ Ontbreken van psychologie in de rich>ng 

▪ Te hygiënische en paramedische aanpak 

⇨ Er werd gepleit voor ‘beroepsvervolgmakingscursussen’ 

- Besluit 

▪ Eind jaren 70: erbarmelijke kwaliteit 

(in enkele kinderdagverblijven (meestal verbonden aan unief) werd aandacht 
gegeven aan spel, oudercontacten, omgang met de kids...) 

▪ S>laan aandacht voor vervolmakingscursussen 

o 1976: langdurige trainingen voor leiding als personeel: uitsluitend door 
psychologen die nadruk legden op ontwpsycho 

o Voorzich>gheid waarmee men pedagogische thema’s invoert: 
vormingswerkers moesten toestemming krijgen om standpunten in te nemen 

4.3 19190-2000: management en kwaliteit 
- Dankzij veel onderzoek 

▪ Besef dat Kwaliteit van VV impact kunnen hebben op latere ontwikkeling van kids 

▪ Meer aandacht voor pedagogische kwaliteit 

▪ Opkomst management-denken 

o Poli>ci gebruiken meer managemenbermen in het beleid 

o Meer nood aan ‘objec>eve’ kwaliteitsinstrumenten: oa door priva>sering, 
deregulering en responsabilisering (drie instrumenten die zorgen voor het 
afslanken van de staat) 

- Grote invloed van marktdenken + interesse voor ‘Total Quality Management’ 
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▪ Verschuiving van kwaliteit van de geproduceerde goederen en diensten naar kwaliteit 
van klantentevredenheid 

▪ Vermark>ng 

o Term consument/ cliënt in de sociale factor 

o Invoeren kwaliteitscriteria in de kinderopvang 

o Steeds meer markteconomische termen worden gebruikt in VV 

o VB: onderzoeksrapport in Wallonië over kinderopvang, bijna uitsluitend 
woorden als: ‘kosten-baten-analyse’, ‘vraag en aanbod’ 

o Gezin = ‘instelling als sociaal nutsbedrijf’ 

4.3.1 Tevredenheid als kwaliteitscriterium 

- Studie van het Hoger Ins>tuut Voor de Arbeid 

▪ Typerend voor vermark>ng: ‘markbaal’: vraag en aanbod, tevredenheid... 

▪ Focus op de moeder die buitenshuis wil werken (niets over de vaders) 

▪ Geconstateerd dat ouders vroeg moeten beginnen zoeken naar kinderopvang 

▪ Grootste opvangvorm: opvanggezinnen die aangesloten zijn bij een dienst, gevollgd 
door informele opvang 

▪ Ouders worden door onderzoekers gezien als ‘ondernemers’ van hun eigen leven 

▪ In het onderzoek gaat men ervan uit dat het een ra>onele keuze is (welke 
opvangsvorm men kiest), maar vaak zijn vormen niet beschikbaar voor een gezin: 
vaak hebben ouders pas een voorkeur voor een voorziening wanneer ze reeds een 
keuze hebben gemaakt 

▪ = een tevredenheidsonderzoek 

o 94% tevreden tot zeer tevreden 

o Ontevredenheid over inspraakmogelijkheden 

o Overweldigende tevredenheid over opvoedkundige aspecten 

o Voorzich>g omgaan met zo’n tevredenheidsonderzoeken: onderzoeker De 
Swaan toont de beperkte validiteit aan 

o Kri>ek op deze tevredenheidsonderzoeken 

1. Er wordt gepeild naar de tevredenheid over aspecten van het leven 
waarop de respondent weinig vat heeM 

2. Ondervraging met gesloten vragen: tevredenheid is een artefact van de 
bevraging zelf: VB als aan volkswagenbezibers wordt gevraagd of ze 
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tevrede zijn met hun auto zullen ze vaak ‘ja’ zeggen, ook al hadden ze 
mss liever een Mercedes 

3. Vele interpreta>emogelijkheden van tevredenheid: geen verband tussen 
de mate waarin ouders tevreden zijn over een bepaald aspect van de 
kinderopvang en het feit of ze daar al dan niet informa>e over hebben 

4. Onderzoekers zijn geneigd om tevredenheid als syoniem van kwaliteit te 
gebruiken 

⇨ Tevredenheidsonderzoek reduceert de mening van ouders tot een advies en stelt 
de norm van wat bevraagd moet worden niet fundamenteel ter discussie 

4.3.2 NWK wordt Kind en Gezin en introduceert kwaliteitsschalen 

- Staatshervorming 

▪ Bevoegdheid VV verschuiM naar Vlaanderen 

▪ Kind en Gezin wordt een Intern Verzelfstandigd Agentschap =>Gesubsidieerde 
vrijheid wordt opgeheven 

o Kind en Gezin bestelt in 1990 een onderzoek (aan ortho afdeling Kul): 
beoordelingsschaal voor het pedagogisch func>oneren in 
kinderdagverblijven 

❖ Stelt dat kwaliteit gedecontextualiseerd moet worden; mogelijk om 
objec>eve kwaliteitsnormen vast te stellen  

❖ Kern van het opvoeden: interac>es tussen kind en een opvoeder 

❖ Gevolg: samenwerking van ouders wordt randvoorwaarde 

❖ Kern beoordelingsschaal: zeven criteria: flexibiliteit, individualiseren, 
s>muleren, structureren, bevorderen van de zelfstandigheid, 
bewegingsvrijheid van het kind en veiligheid => deze worden 
geobserveerd 

❖ Drie uur observeren => Schaal: 

1= onvoldoende 

3= minimum/ zwak 

.... 

❖ Tussencategorie tussen minimum en goed: bijna goed => norm, 
wanneer het minder wordt gescoord dan ‘bijna goed’ dan treedt 
K&G op 

❖ Voordeel beoordelingsschaal: inspec>e heeM voor het eerst oog voor 
pedagogische interac>e 
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4.3.3 Priva>sering en de KWAPOI 

- KWAPOI (Kwaliteitsinstrument Par>culiere Opvanginstellingen) 

▪ Kwaliteitstoezicht voor de private niet gesubsidieerde voorzieningen 

▪ Bestaat uit observa>eschalen om kwaliteit te scoren + semi-gestructureerd interview 

▪ Terminologie volgt de vrije markt 

▪ Gebaseerd op dezelfde criteria als de kinderdagverblijven 

▪ Verschil met beoordelingsschaal bij kinderdagverblijven: 3= voldoende (zie 
voorbeelden p 104-105 

=>Het is een lijst items die hier aks voldoende bestempeld worden, terwijl deze in 
gesubsidieerde kinderdagverblijven gescoord worden met onvoldoende 

=>Besluit: 

K&G heeM een instrument ontwikkelt om kwaliteit van niet-gesubsidieerde kinderdagverblijven te 
scoren, met een validiteit die we in vraag kunnen stellen en met een arbitraire normering 

+ er wordt geoordeeld dat de sector als geheel ‘voldoende’ scoort, wat de zelfstandige sector haar 
wejge plaats oplevert! 

Hoofdstuk 5: Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang: MEMOQ 
5.1. Situering: het decreet van 2014 en MEMOQ 
2014: organisa>e van de kinderopvang in Vlaanderen wordt grondig hervormd door: 
• ‘decreet houdende de organisa>e van kinderopvang voor baby’s en peuters’:  

o erkenning dat kinderopvang 3 maatschappelijke func>es heeM: economisch, pedagogisch 
en sociaal 

o ambi>euze doelstelling over kwaliteit en kwan>teit ! opstart groot onderzoeksproject in 
opdracht van K&G: Monitoren van de Kwaliteit van de Vlaamse Kinderopvang (MEMOQ) 
! samenwerking tussen vakgroep sociale agogiek UGent en exper>secentrim 
ervaringsgericht onderwijs KULeuven 

• Besluiten van de Vlaamse Regering over de vergunningsvoorwaarden: 

o Afschaffing erkende (en gesubsidueerde) vs. par>culiere kinderopvang 

o Invoer eenvormige kwaliteitscriteria 

o Wel nog onderscheid tussen gezinsopvang (< 8 kinderen) en groepsopvang (> 8 kinderen) 
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o ≠ trappen van subsidiëring in kinderopvang: 

▪ Trap 0: wel vergunning , geen subsidie 

▪ Trap 1: beperkte basissubsidie 

▪ Trap 2: subsidie per kind per dag  

• Bedoeling dat vroegere private kinderopvang hieronder gaat vallen en 
dat ouders er betalen volgens inkomen 

▪ Trap 3: bijkomende subsidie voor kinderopvang die inzet op kansengroepen en 
opvoedingsondersteuning biedt 

MEMOQ bestond uit ≠ onderdelen: 
1. Een pedagogisch raamwerk voor de Vlaamse kinderopvang: 

o Keuzes maken over wat onder kwaliteit wordt verstaan  
o Vb. waar dient de kinderopvang voor? 
o Pedagogisch raamwerk werd gevormd >jdens dialoog met een klankbordgroep van zeer ≠ 

stakeholders 
2. Het ontwikkelen van mee>nstrumenten voor de pedagogische kwaliteit: bestaande 
mee>nstrumenten analyseren en kijken in welke mate ze zaken meten die overeenstemmen met de 
uitgewerkte visie/raamwerk 
3. Een nulme>ng van de pedagogische kwaliteit: onderzoek in 200 leefgroepen met 
vragenlijsten voor ouders 
4. Het uitwerken van een instrumentarium voor de inspec>e: wetenschappelijk 
instrumentarium werd aangepast zodat het kan gehanteerd worden door de inspec>e 
5. Het uitwerken van een zelfevalua>e-instrument: wetenschappelijk instrumentarium werd ook 
vertaald naar een zelfevalua>e-instrument zodat voorzieningen zichzelf kunnen beoordelen 
6. Een advies over de pedagogische normering 

o Eerst tes�ase door Zorginspec>e 
o Onderzoekers formuleren advies over hoe een beleid van kwaliteitsbevordering en –

handhaving vorm kan krijgen en wat we als voldoende kwaliteit mogen zien 

5.2. Het pedagogische raamwerk 
• Pedagogisch raamwerk = bondige visietekst over kwaliteitsvolle kinderopvang 

o Belangrijk om zo’n raamwerk te hebben want kwaliteitsvolle kinderopvang biedt veel 
voordelen voor de kinderen tot ver in de school>jd 

• Raamwerk is zowel gericht voor groeps- als gezinsopvang 

• Expliciete sociaal-pedagogische invalshoek: raamwerk gaat uit van rechtenbenadering en 
formuleert eerst wat betekenis van kinderopvang is tav kinderen, ouders en SL 

• Men wou het bondig houden ! enkel algemene waarden en principes, geen concrete richtlijnen 
voor de prak>jk ! moet niet gebruikt worden als handleiding 
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• 2015: belangrijkste aanbieders van kinderopvang in Vlaanderen tekenen inten>everklaring om 
met dit raamwerk aan de slag te gaan 

• Pedagogisch raamwerk als inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis 

• Concre>sering van de missie van K&G: “samen met partners, voor elk kind, waar en hoe het ook 
geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.” 

• Pedagogisch raamwerk is gebaseerd op 4 basisdocumenten: 

o Grondrechten van elke burger in dit land 

o Interna>onaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK): belang van kind staat 
centraal bij het nemen van een beslissing: 

▪ Protec>e: SL moet kinderen beschermen tegen mogelijks schadelijke invloeden 

▪ Par>cipa>e: kinderen hebben het recht deel te nemen aan het maatschappelijke 
leven en een stem te hebben in alle beslissingen die hen aangaan 

▪ Provisie: SL moet ervoor zorgen dat kinderen een voldoende aanbod aan 
basisvoorzieningen hebben (vb. voeding, onderwijs, gezondheidszorg) 

o Decreet houdende de organisa>e van kinderopvang voor baby’s en peuters en de 
besluiten van de Vlaamse Regering over  de vergunningsvoorwaarden: formulering van 
de verwach>ngen tav kinderopvang 

o Het kader van de Europese Raad: er moet voldoende aandacht geschonken worden aan 
omgeving en infrastructuur, personeel, curriculum/raamwerk, beheer en kwaliteitszorg 

Opdrachten voor kinderopvang: 
o Zorg dragen voor het (fysieke en emo>onele) welbevinden van elk kind: 

▪ Belangrijk om hier aandacht voor te hebben want 1e levensfase in cruciale periode voor 
de ontwikkeling van de persoonlijkheid en iden>teit van het kind 

▪ Welbevinden: gevoeld dat kind heeM als aan zijn basisbehoeMen tegemoetgekomen 
wordt (vb. respect, liefde, lichamelijke behoeMen) ! duidt op goede wisselwerking 
tussen kind en omgeving 

o Rijke ontplooiingskansen voor elk kind bieden: 

▪ Interesses, mogelijkheden en talenten van kinderen worden opgepikt en aangesproken 

▪ Elk individueel kind zien in zijn kracht 

▪ Ontplooiingskansen zijn belangrijk om een greep te krijgen op de werkelijkheid en 
sleutelervaringen op te doen 

▪ Hierbij zij 4 ervaringsgebieden essen>eel ! bij een evenwich>ge ontplooiing zijn de 
ervaringsgebieden integraal met elkaar verweven 

▪ Geen vermelding van waar kinderen aan moeten voldoen (ontwikkelingsdoelen)! 
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• Erkennen van en bijdrage tot verbondenheid:  

o rela>es met andere kinderen en volwassenen ac>ef ondersteunen 

o fundamenten van een basishouding van verbondenheid: openheid, zorg en oprechte wil 

• Samen de opvoeding gestalte geven: kinderopvang en ouders treden in dialoog over elkaars visie 
op opvoeden en proberen die op elkaar af te stemmen 

• Verbreden van de gezinsopvoeding: kinderopvang als opvoedingsmilieu waar kinderen andere 
ervaring kunnen opdoen dan thuis 

• Maatschappelijke par>cipa>e mogelijk maken: kinderopvang is flexibel zodat ouders hun 
gezinstaken kunnen combineren met andere taken 

• Erkennen van en bijdragen tot verbondenheid: medewerkers dragen bij tot de verbondenheid 
tussen ouders zodat zij hun netwerk kunnen  uitbreiden 

• Voorbereiden op de samenleving: kinderopvang als ‘mini-SL’ waar kinderen democra>sche 
waarden en vaardigheden kunnen verwerven door ac>ef te par>ciperen 

• Zorgen voor inclusie en sociale cohesie:  kinderen leren omgaan met maatschappelijke diversiteit 

• Bijdragen tot gelijke kansen: kinderopvang moet uitslui>ng van kansengroepen tegengaan en 
maatschappelijke par>cipa>e bevorderen 

• Bijdragen tot ecologisch bewustzijn: kinderopvang moet bijdragen tot een respectvolle en 
duurzame omgang met de leefomgeving 

• Voorbereiden op levenslang leren 
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Uitgangspunten: hoe wordt naar kinderen gekeken: 
• Elk kind is uniek: 

o Kinderopvang respecteert verschillen in de context en neemt ze vertrekpunt, zonder daar 
een oordeel aan te koppelen 

o Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en temp 
o Focus op respect en waardering  

• Het geheel is meer dan de som van de delen: holis>sch kijken: 
o Bij 1 ac>viteit kunnen meerdere ervaringsgebieden geprikkeld worden 
o Kinderen leren met hun hoofd, hart en handen 

• Het leven in groep beïnvloedt wie een kind is 
• Het kind heeM een ac>eve rol: kinderen hebben de innerlijke drang om de wereld te leren kennen 
• Competente gezinnen: 

o De medewerkers gaan uit van de kracht van gezinnen 
o De medewerkers zijn sensi>ef tav ouders en erkennen hen als 1e opvoeders van het kind 

• Wederkerige rela>es: 
o De kinderopvang en de ouders proberen een wederkerige rela>e op te bouwen 
o Dit is een voordurend proces waarbij beide actoren aandacht en respect hebben voor 

elkaars beleving en betekenisverlening 
• Mensen verbinden: kinderopvang als plaats waar ouders informele contacten kunnen hebben 
• Respect voor diversiteit: kinderopvang is een plek die vooroordelen en discrimina>e effec>ef 

aanpakt en kinderen in staat stelt posi>ef om te gaan met kinderen en gezinnen die ander zijn 
• Opvoeden in een inclusieve en democra>sche samenleving: kinderopvang moet streven naar een 

inclusieve SL waarin elke persoon zich welkom voelt 
• Opvoeden voor een duurzame samenleving: kinderopvang moet bijdragen aan een wereld die 

efficiënter, zuiniger en op lange termijn meer con>nu omgaat met de aarde 

Hoe pedagogisch handelen tav kinderen?: 
• Medewerkers werken vanuit een holis>sche aanpak: 

o De ontwikkeling van kinderen wordt als een geheel gezien 
o Zorgac>viteiten en pedagogische ac>viteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

ervaringsgebieden zijn integraal met elkaar verweven 
o Welbevinden en betrokkenheid moeten als richtsnoeren gebruikt worden voor 

pedagogische kwaliteit 
• Medewerkers zorgen ervoor dat kinderen zich emo>oneel veilig voelen 
• Medewerkers zijn sensi>ef: de medewerkers tonen aanvaarding en begrip voor de gevoelens, 

percep>es en basisbehoeMen van kinderen 
• Medewerkers hebben een ac>eve en s>mulerende rol: kinderen aanspreken in hun zone van 

naaste ontwikkeling 
• Medewerkers geven kansen op autonomie: ini>a>ef van het kind s>muleren 
• Medewerkers stemmen hun aanpak af op elk kind afzonderlijk 
• Medewerkers leren kinderen samenleven: 

o Medewerkers waken erover dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om democra>sche 
vaardigheden te oefenen 

o Er is aandacht voor groepsprocessen en ondersteuning van interac>es tussen kinderen 
• Medewerkers bieden elk kind geïntegreerde ontplooiingskansen op de 4 ervaringsgebieden 
• Medewerkers en gezinnen leren elkaar kennen: >jdens wenproces leren ouders en medewerkers 

elkaar en elkaars visie kennen 
• Inspraak van en systema>sch overleg met gezinnen 
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• Erkennen en waarderen van diversiteit 
• Samenwerken met andere voorzieningen en diensten 

Wat is er allemaal nodig om dit te realiseren? 
• Reflec>eve medewerkers: reflecteren over de eigen prak>jk als essen>eel onderdeel van de 

professionaliteit van de medewerkers 
• Ondersteuning van medewerkers: pedagogische begeleiding 
• Leiderschap 
• Een competente voorziening: 

o Voorziening kan zich aanpassen aan veranderende eisen door reflec>e over de eigen 
manier 

o In een competent systeem werken medewerkers en externen samen aan kwaliteit 
• Observeren, documenteren, evalueren en bijsturen: 

o Bereidheid en gerichtheid op voortdurende en flexibele aanpassingen in een steeds 
veranderende context zijn essen>ële bouwstenen van een kwaliteitsvolle werking 

o Systema>sche en gerichte observa>e en documenta>e maken de prak>jk zichtbaar met 
als doel erop te reflecteren 

5.3. Doel van de (wetenschappelijke) nulme>ng 
4-ledig doel: 
• Een juist beeld krijgen van de kwaliteit van de Vlaamse kinderopvang (die toelaat om 

interna>onaal te benchmarken) 

• Nagaan welke structurele contex�actoren de pedagogische kwaliteit beïnvloeden 

• De eerste me>ng (nulme>ng) dient om evolu>e doorheen de >jd in kaart te brengen 

• Informa>e leveren aan het beleid voor de definiëring van een pedagogische norm voor 
Zorginspec>e 

Niet eenvoudig om pedagogisch raamwerk om te zeben in me>ng van de pedagogische kwaliteit (vb. 
niet alles valt te meten) 

In de nulme>ng ligt de nadruk op de proceskwaliteit (en welke structurele aspecten daar invloed op 
hebben) 
• Proceskwaliteit= wat de reële dagelijkse ervaring van de kinderen bepaalt ! de feitelijke 

ervaringen van kinderen 
• Binnen proceskwaliteit zijn er 6 dimensies te onderscheiden: 

o Welbevinden: 
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▪ Wordt er aan de basisbehoeMen van kinderen voldaan? 

▪ Wordt gemeten door 4x 5 kinderen te observeren op een gestandaardiseerde 5-
puntenschaal met de scanningsprocedure van het ZiKo-instrument 

o Betrokkenheid: 

▪ In welke mate zijn kinderen ac>ef en geconcentreerd bezig? 

▪ Wordt gemeten door 4x 5 kinderen te observeren op een gestandaardiseerde 5-
puntenschaal met de scanningsprocedure van het ZiKo-instrument 

o Emo>onele ondersteuning: 

▪ Rela>onele klimaat en de sensi>viteit van de kinderbegeleiders 

o Educa>eve ondersteuning: 

▪ In welke mate worden kinderen uitgedaagd iets nieuws te leren? 

▪ Wordt gemeten via de CLASS instrumenten 

o Omgeving: 

▪ Indeling, opbouw en verscheidenheid van de ruimte, de invulling van de ruimte, 
de uitbreiding van het basismileu, respect voor de eigenheid van gezinnen en 
voor de maatschappelijke diversiteit en een doeltreffende organisa>e van >jd en 
personeel 

▪ Wordt in kaart gebracht door een observa>eschaal (geïnspireerd op bestaande 
Vlaamse en interna>onale instrumenten) obv observa>e en bevraging van de 
kinderbegeleider + kijken in welke mate er diversiteit van ervaringsgebieden aan 
bod komt door 3x alle ac>viteiten die aan de gang zijn turven op een 
‘ac>viteitenlijst’ 

o Omgaan met ouders en met de maatschappelijke diversiteit: 

▪ Vb. mate van betrokkenheid van ouders bij wenperiode 
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5.4. Methodologie van de nulme>ng 

 

Context-variabelen:  
• Vb. gegevens over brede context, organisa>econtext, kenmerken van kinderen, pedagogische 

condi>es en contact met ouders 

• Via databestand van K&G en (context)vragenlijsten 

Proceskwaliteit: 
• ZiKo scanning: info over welbevinden en betrokkenheid van kinderen 
• CLASS: info over emo>onele en educa>eve ondersteuning in interac>e met kinderbegeleiders en 

tussen kinderen onderling 

o Meer dan helM < 18 maand: CLASS Infant 

▪ Emo>onele ondersteuning: 2 dimensies (rela>oneel klimaat en sensi>viteit van 
de kinderbeleider) 

▪ Educa>eve ondersteuning: 2 dimensies (faciliteren van explora>e en 
taalondersteuning) 
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o Meer dan helM > 18 maand: CLASS Todler 

▪ Emo>onele ondersteuning: 5 dimensies (posi>eve sfeer, nega>eve sfeer, 
sensi>viteit van de kinderbegeleider, aandacht voor het kindperspec>ef en 
begeleiding van gedrag) 

▪ Educa>eve ondersteuning: 3 dimensies (faciliteren van leren en ontwikkeling, 
kwaliteit van feedback en taalondersteuning) 

• Omgevingsschaal: vb. varia>e aan ac>viteiten  (vrije of geleide spelmomenten) 

Oudervragenlijst: 
• Zicht krijgen op wat ouders belangrijk vinden en wat hun verwach>ngen zijn 

• Aandacht voor de 6 dimensies van de proceskwaliteit (welbevinden, betrokkenheid, emo>onele 
ondersteuning, educa>eve ondersteuning, omgeving en de omgang met gezinnen en met de 
maatschappelijke diversiteit) ! 6 dimensies correleren met elkaar 

Overleg en tes�ase: 
• Tes�ase bij 120 leefgroepen ! op>malisering van wetenschappelijk instrumentarium en 

bijhorend protocol voor afname 

De steekproef: 

Protocol: 
• Observa>es gebeurden door 7 getrainde en geaccrediteerde observatoren 
• Observa>es waren enkel >jdens de voormiddagen 
• Vóór observa>e: vragenlijst voor verantwoordelijke of onthaalouder om context in kaart te 

brengen + vragenlijsten voor ouders 

Zelfstandige 
kinderdagverblijven 
met a3est van 
toezicht

Erkende 
groepsopvang

Aangesloten 
onthaalouder 
verbonden aan een 
erkende dienst

Zelfstandige 
onthaalouders met 
a3est van toezicht

# contact 141 118 188 264

# akkoord 100 100 100 100

% weiger 17% 9% 21% 43%
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5.5. Algemene resultaten 
• Score op educa>eve ondersteuning, omgeving en betrokkenheid zijn ondermaats 

• De score op de educa>eve dimensies is interna>onaal lager dan de emo>onele dimensie bij 
CLASS, maar in Vlaanderen is dit extremer 

• Er zijn geen noemenswaardige verschillen in kwaliteit tussen groepsopvang en gezinsopvang  

o ! verschillen die er zijn, kunnen niet verklaard worden door de opvangvorm 

o ! voor gelijke contexten leveren beide opgangvormen gelijke kwaliteit 
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5.6. Resultaten op een cumula>e van kwaliteitsdimensies (gemiddelde) 
• Score < 3/5 als ondermaats 

• Bij cumula>e van dimensies <2.5: als ondergrens om tot ac>e over te gaan 

• ± 100%van de loca>es scoren op minstens 1 dimensie onvoldoende (<3) 

• ± 50% van de loca>es scoren op minstens 3 dimensies onvoldoende (<3) 

o Meestal onvoldoende op betrokkenheid, educa>eve ondersteuning en omgeving 

• 10 loca>es scoorden op alle dimensies <3 ! zijn grotere opvangloca>es + leek alsof ze niet echt 
geïnteresseerd waren in de pedagogische kwaliteit en hier zelf geen reflec>e over maakten 

• 20 loca>es scoorden op alle dimensies >3 ! zijn kleinschaligere groepen 

 

5.7. Factoren die de kwaliteit beïnvloeden 
Opvangvorm: in Vlaanderen doen groeps- en gezinsopvang het ongeveer even goed voor alle 
dimensies 
Groepsgroobe: nega>ef effect op de pedagogische kwaliteit in de groepsopvang voor welbevinden, 
betrokkenheid, emo>onele ondersteuningen educa>eve ondersteuning 
Aantal kinderen per kinderbegeleider: nega>ef effect op welbevinden, betrokkenheid, emo>onele 
ondersteuning, educa>eve ondersteuning en omgeving 
• Resultaten zijn duidelijk verschillend voor gezins- en groepsopvang: 

o Voor gezinsopvang: 4-6 kinderen per onthaalouder als max 
o Voor groepsopvang: 7 kinderen per kindbegeleider als max 

Samenstelling van de leefgroep:  
• Leefgroepen met IKT (inkomenstarief voor kinderopvang, gezinnen betalen obv inkomen) vangen 

substan>eel meer kinderen op uit eenoudergezinnen en anderstalige kinderen (kansengroepen) 
• Het is minder evident om hoe emo>onele en vooral educa>eve ondersteuning te bieden aan een 

meer heterogene groep  ! is logisch: als je het kind niet begrijpt, vraagt dit meer inspanning 
• Bij meer anderstalige kinderen daalt de omgevingskwaliteit (vooral in de gezinsopvang) 
Subsidietrap: 
• Meer subsidies hangt samen met hogere scores op welbevinden en betrokkenheid 
• Loca>es met IKT doen het even goed als voorzieningen zonder IKT ! is posi>ef: loca>es met IKT 

slagen er dus in om voor een meer heterogene groep = kwaliteitsniveau te bieden als een minder 
heterogene groep (loca>e zonder IKT) 

• Voor alle dimensies geldt dat een hogere subsidietrap de moeilijkheden van een meer 
taalgemengde leefgroep compenseert 
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Dagverloop en soort ac>viteiten:  
• De emo>onele en educa>eve ondersteuning dalen naarmate de voormiddag vordert 
• De kwaliteit van de emo>onele en de educa>eve ondersteuning is het hoogst bij geleide 

ac>viteiten  
• De kwaliteit van de emo>onele en de educa>eve ondersteuning is  het laagst bij eetmomenten 

en vrij spel ! vooral de subdimensie taalondersteuning (en voor peuters ook kwaliteit van 
feedback) zijn ondermaats bij niet-geleide ac>viteiten ! duidt niet op nood aan verschoolsing, 
maar men laat wel kansen liggen bij niet-geleide ac>viteiten 

Varian>e in ervaringsgebieden: 
• Deze factor is 1 van de factoren die het sterkst samen gaat met hogere pedagogische kwaliteit 
• Staat los van de vraag of het gaat om geleide of niet-geleide ac>viteiten 
• 6 clusters van mogelijke ac>viteiten: 

o Motorische ac>viteiten, sensopa>sch spel 
o Construc>espel  
o Expressieve ac>viteiten  
o Talige ac>viteiten 
o Patronen en spelletjes  
o Opruimen, huiselijke ac>viteiten en uitstappen 

• Hoe meer clusters (hoe meer varia>e), hoe hoger de emo>onele en educa>eve ondersteuning 
• Dit betekent dat in de Vlaamse kinderopvang meer aandacht moet gaan naar het implementeren 

van het concept van de ervaringsgebieden zoals opgenomen in het pedagogisch raamwerk (vb. 
implica>es voor de inrich>ng van de ruimte) 

Pedagogische ondersteuning en opleidingsniveau 
Een samenhang van structurele kwaliteitskenmerken 

5.8. Besluiten en aanbevelingen 
5.9. De pedagogische norm 
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Hoofdstuk 6 : Moeders, ouders en in- en uitslui>ng 
Inleiding 
⇨ Mabheuseffect: subsidiemiddelen komen tweemaal zo vaak toe aan de meer bemiddelden. 

⇨ Ouderpar>cipa>e wordt bepaald zonder ouderpar>cipa>e 

⇨ Dit hoofdstuk gaat over moeilijke verhouding kinderopvang-ouders 

6.1 Een lange geschiedenis van verdachtmaking 
Tot 1970: kinderopvang als noodzakelijk (kindersterMe bestrijden) kwaad (beantwoordde niet aan de 
idealen) 

Plasky:  

- Kinderopvang moet tot publiek domein behoren 

- Noodzakelijk voor emancipa>e van de arbeidsvrouw (kost van opvoeding doen afnemen) 

- Pleit dat moeders kinderen mogen zogen >jdens de werkuren 

- Zegt dat deze opvang s>gma>serend werkt voor deze vrouwen 

- Wou de kinderopvang als deel van het onderwijssysteem, maar dat wou Velge niet 

Vroeger waren de crèches allemaal privéini>a>even waardoor men zelf kon bepalen wie toegelaten 
werd en wie niet. Men vermoedt dat onwejge kinderen of kinderen van alleenstaande moeders niet 
toegelaten werden.  

1930-1960: reglementering waarbij kinderopvang strikt gescheiden is van buiten, er is geen 
wederkerigheid met de ouders.  

⇨ Uitkleden, wassen, andere kleren, ontvangkamer 

⇨ NWK blijM tot 1960 verkondigen dat kinderopvang noodzakelijk kwaad is 

6.2 Feminisme en tewerkstellig 
1970: toon milder, s>jgende vrouwelijke arbeidspar>cipa>e, hoe men spreekt over werkende 
vrouwen wordt posi>ever. 

⇨ Men vindt psychologische argumenten die zeggen dat dat “kwaad” wel meevalt. Er is nog 
geen sprake van een algemene educa>eve func>e 

⇨ Kinderopvang kan zowel voor middenklasse als arbeidersklasse zijn (deze blijM nog verdacht) 

⇨ Toegang voor ouders zodat ze zelf iets kunnen bijleren 

⇨ De a{akening tussen binnen en buiten wordt iets flexibeler, maar blijM bestaan 

Toela>ngsvoorwaarden: het organiserend bestuur kan eigenlijk zelf kiezen wie ze toelaat in de 
kinderopvang, het geeM zowel voorrang aan lage economische milieus als aan de moeder die werkt. 

Kiem van het Mabheuseffect is dan ontstaan omdat:  

- Alle instellingen worden gesubsidieerd ongeacht doelpubliek 
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- Werkkosten betaald door ouderbijdragen (arme ouders kunnen minder bijdragen) 

- Urgente opvang wordt onmogelijk 

- Geen toezicht op opnamebeleid 

6.3 Wachtlijsten en Mabheuseffecten 
Deze ontstaan in 1980 en moeten gezien worden als een func>e van het opleidingsniveau, de 
beroepsgroep en het inkomen. Hogere lagen zijn geneigd om de sociale voorzieningen frequenter te 
gebruiken => Waarom?  

⇨ Hoger ontwikkelingspeil en hogere aspira>es 

⇨ Meer autonomie 

⇨ De voorzieningen zijn georganiseerd op een manier waarmee de hogere lagen van de 
samenleving meer vertrouwd zijn 

Economische crisis eind 1970 -> besparing in jaren tach>g, 10 jaar geen uitbreiding van kinderopvang 
-> vraag s>jgt wel omdat tewerkstelling verschuiM -> veel werklozen in industrie, maar tewerkstelling 
van vrouwen neemt toe -> tweeverdienersgezinnen nemen plaatsen van kinderopvang in -> 
wachtlijsten zijn immens. 

⇨ De hele 20ste eeuw is het Mabheuseffect genegeerd en zocht men naar andere verklaringen 

⇨ Onderzoek: rijkste gemeenten ook meeste subsidies 

Door die s>lstand van 10 jaar zijn er twee uitbreidingsgolven:  

- Familiarisering (gezinsopvang): Het moet ‘klikken’, doorslaggevende stem in wie opgenomen 
wordt 

- Priva>sering : inkomens hingen af van de ouderbijdragen, dus richben ze zich op de hoge 
klassen 

6.4 De sociale func>e van de kinderopvang 
Ontstaan van buurtcrèches als ini>a>ef voor kinderen die om een of andere reden niet in de reguliere 
kinderopvang worden opgenomen. 

⇨  Deze crèches krijgen een subsidie van 1,5 miljoen euro.  

⇨ Groot deel van personeel moet a�oms>g zijn uit kansengroepen om drempel te verlagen 

⇨ Risico: het ontstaan van gesegregeerde voorzieningen naast de andere voorzieningen, ze zijn 
dus geen structurele oplossing voor op lange termijn. 

Decreet 2014: subsidiebeleid wordt aan het opnamebeleid gekoppeld, trap 2 moet 20% van de 
plaatsen voorbehouden voor specifieke voorrangsgroepen, trap 3 30%.  

⇨ 1/3 van de voorzieningen voldoet hier nog niet aan. 

⇨ Hoge inkomensgezinnen gebruiken dit nog 2 keer meer dan lage inkomens 

6.5 Mabheus-effecten vandaag: 3P 
Kansengroepen vaak geen toegang tot voorzieningen van hoge kwaliteit. Men heeM onderzoeken 
gestart naar de oorzaken van deze ongelijkheid.  
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Eerste onderzoeken legden de oorzaken vooral bij de keuzes die de ouders zelf maakten, maar daar 
kwam veel kri>ek op omdat het probleem dat geïndividualiseerd werd. Een keuze veronderstelt 
gelijkheid, en dat is er niet.  

3 P’s 

⇨ Policy (beleid): bepaalt mee de bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid. 

⇨ Provision (voorziening): moet eigenlijk samenhangen met kleuterschool + ouders met 
precaire arbeidsomstandigheden kunnen niet veel vooraf plannen en hebben net nood aan 
onregelma>ge uren.  

⇨ Parents (gezinnen): migrantengezinnen vaak te weinig juiste informa>e + 
inschijvingsprocedures vormen drempen. 

5 principes van toegankelijkheid 

⇨ Beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid 

In het boek staat een tabel met adviezen voor een gelijkere toegankelijkheid die ook in de 
powerpoint staat. Je vindt hier uitleg bij elk onderdeel (pg 193). 

Er zijn ook een aantal nieuwe maatregelen getroffen voor de economische efficien>e van de 
kinderopvang te verbeteren, maar deze betekenen een stap terug voor gelijke toegankelijkheid:  

⇨ Electronisch dossier: digitalisering, een drempel voor ouders uit kansengroepen 

⇨ Nieuwe tarieven ouderbijdragen: verdrievoudiging van het minimumtarief. Een verlaagd 
tarief bij OCMW is mogelijk maar dit gaat dan weer naar s>gma>sering. 

⇨ Bestellen is betalen: ouders moeten beslissen van welke dagdelen ze gebruik willen maken, 
maar voor kansarme ouders is dit moeilijk en moet het flexibeler.  

6.6 Ouderbetrokkenheid in curricula wereldwijd 
In verschillende landen liggen er verschillende klemtonen op ouderbetrokkenheid. 

2 stromingen:  

1) Sociaal-pedagogische tradi>e: holis>sche benadering van het kind, niet enkel een 
voorbereiding op de leerplicht. Dit is vooral van toepassing in Scandinavische landen.  

2) Voorschoolse tradi>e: voorbereiding op school, meer ontwikkelingsdoelen. Dit komt voor in 
Engelstalige landen.  

Dit deel bespreekt de 13 verschillende raamwerken van 13 verschillende landen, er zijn zowel 
verschillen als gelijkenissen. In de verschillende landen zijn er ook veel argumenten waarom 
ouderbetrokkenheid belangrijk is. 5 verschillende ra>onales:  

1) Een kindgerichte omgeving scheppen 

= inbreng ouders noodzakelijk zodat opvoeders een vollediger beeld zouden krijgen van het 
kind.  Hierdoor kan men een goed leerprogramma ontwerpen voor het kind.  
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= kind moet ook in zijn/haar familiale context gezien worden. 

= compensa>e voor waar de thuisomgeving tekort zou komen 

2) Ontwikkeling monitoren 

= ook observa>es thuis zodat men een betere beoordeling van het kind kan maken. 

= vaak is dit eerder om ouders te “pedagogiseren” ipv wederkerige dialoog. 

3) Pedagogische prak>jken onderhandelen 

= onderhandelen zodat men rekening kan houden met de gezinscultuur 

4) Zachte overgangen 

= medewerking van ouders om scheiding thuis-voorziening niet zo dras>sch te laten 
verlopen, verschillende curricula pleiten daarom voor een wenperiode. Meeste curricula 
hechten ook belang aan het opbouwen van een vertrouwensrela>e. 

5) Opvoedingsondersteuning 

= kan ook steunend zijn voor vooral kwetsbare ouders. Op die manier kan het hun helpen om 
in de buurt te socialiseren.  

= In een aantal curricula ziet men die ondersteuning eerder als een preven>e van 
ontwikkelingsvertraging.  

6.7 Wederkerigheid in contexten van diversiteit 
Onderzoek met interview met moeders die hun kind naar de kinderopvang sturen. Wat maken deze 
duidelijk?  

- Het is geen machtsvrije ruimte, moeders accepteren het advies sowieso 

- Ouders vinden het moeilijk om op te komen voor hun eigen overtuiging (redenen pg 204) 

- Op hun hoede voor het oordeel van professionals 

- Hechten belang aan respect en beleefdheid 

6.8 Wat gebruikers van de kinderopvang in Vlaanderen zeggen 
Ouders zoeken kinderopvang voor: 

- Prak>sche redenen (werk vb.) 

- Pedagogische redenen (geen verschillen in hoe belangrijk pedagogische mo>even zijn in 
verschillende “doelgroepen”) 

Gezinnen die geen Nederlands spreken geven vaker aan dat ze het gevoel hadden dat ze geen keuze 
hadden.  

Er staan verschillende grafieken in het boek die je ook bij de dia’s in de powerpoint terugvindt.  

⇨ Geen verband tussen subjec>eve en objec>eve kwaliteitsbeleving 

⇨ Hoe ouders de kwaliteit beoordelen heeM vooral te maken met hoe en waarom ze opvang 
zoeken. 

⇨ Keuze kinderopvang ook wel vaak het resultaat van omgevingsfactoren. 
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Hoofdstuk 7: Genealogie van de verschoolsing 
7.1: Inleiding 

- Discussie over de vervroeging van de leerplicht: al al>jd aanwezig. 

- Sinds de jaren 1930: vraag tot verlengen naar boven toe. 

- Sinds de jaren 1960: vraag tot vervroegen. 

- Elk kind heeM recht op leren en onderwijs dat zich richt op de gehele ontplooiing 
! best vertaald in een leerplicht??? Kort door de bocht, want: niet alle kleuters leren even 
veel op school. 

- Het recht op leren en het recht op nodige zorg voor het welzijn van kinderen gaat bij jonge 
kinderen niet al>jd goed samen. 

7.2: De vervroeging van de leerplicht: een oud debat 
De gouden jaren 1960: de democra>seringsgedachte 
Voorstellen om de leerplicht te vervroegen van 6 jaar naar 5 jaar: 

- Middel om het zibenblijven in het eerste leerjaar te doen dalen 

- Weinig financiële gevolgen 

- Het selec>eve karakter van het lager onderwijs voor kinderen uit minder beguns>gde milieus 
gevoelig verminderen 

- Kansen van arbeiderskinderen verhogen  

➔ Streven naar een holis>sche aanpak: zorg en leren gecombineerd 

! 5-jarigen zouden naar een overgangsklas kunnen: psychosociale voorbereiding op het lager 
onderwijs 

➔ Kleuteronderwijs kreeg de expliciete taak om schoolrijpheid te bevorderen en sociaal-
culturele handicaps van kinderen weg te werken 

De jaren 1970: economische crisis en de leerplicht 
Lange periode van recessie ! Voorstellen voor leerplichtverlaging werden geïnstrumentaliseerd voor 
het bestrijden van de werkloosheid.  
Onderwijsvernieuwingsideeën als antwoord op een technische revolu>e en groeiende 
werkonzekerheid: de school moest een middel worden om zichzelf te realiseren in toekoms>ge 
onzekere >jden. 

Voorstellen tot leerplichtverlaging naar 5 jaar: schoolrijpe 5-jarigen konden naar een speelleerklas, 
waar men baasvaardigheden zou aanleren. Schoolrijpheid zou gemeten worden met een 
schoolrijpheidstest. ! Contradic>e: vooral ‘meerbegaafde’ kinderen zouden bevoordeeld worden, 
terwijl ze eigenlijk achterstanden van kinderen uit minder beguns>gde milieus willen wegwerken en 
zibenblijven willen tegengaan. Kri>ek: focus te veel op economische doelstellingen (rendement en 
presta>e) 

Voorstellen tot leerplichtverlaging naar 5 jaar + leerplicht optrekken van 14 naar 16 jaar: latere 
tewerkstellingskansen van jongeren bevorderen ! absolute voorrang aan bestrijden van 
werkloosheid + bestrijden van sociaal-culturele ongelijkheden en affec>eve handicaps, zodat deze 
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niet tot ui>ng komen in schoolse achterstand. Door leerplichtverlaging wilden ze de 
schoolweerbaarheid van jonge kinderen vergroten en de overgang naar de bassischool versoepelen.  

Tegenstand t.a.v. verlaging: 

- Is het niet beter om de eerste jaren van de lagere school te ontscholen door meer te 
verkleuteren en verspeelsen i.p.v. kleuters voor te bereiden op de ‘echte school’? 

- Inciter plûtot qu’obliger: ouders aanmoedigen om het leerrecht van hun kind te waarborgen 
i.p.v. hen te verplichten om hun kind naar school te sturen. 

- Reeds een hoge spontane scolarisa>e van vij�arige kleuters. 

- Derde kleuterklas mag geen eerste leerjaar worden 

Het nieuwe millennium: de terugkeer van de leerplichtverlaging 
Opnieuw discussies over het verlagen van de leerplicht: als maatregel om de posi>e van allochtone 
kinderen in het onderwijs te verbeteren. 

Onderzoek rond hypothese ‘wanneer kinderen van kansarme gezinnen niet regelma>g genoeg naar 
de kleuterschool gaan, verminderen hun kansen op schoolsucces in de toekomst aanzienlijk.’ 
Onderzoeksresultaten: 

- Sociale ongelijkheid in het onderwijs begint reeds vroeg 

- De kwaliteit van deelname aan het kleuteronderwijs is meer bepalend dan de frequen>e 

➔ Beter om in te zeben op de sensibilisering, s>mulering en begeleiding van ouders 

Opnieuw verschillende wetsvoorstellen om de leerplicht te verlagen: hernieuwde zorg om de 
ongelijkheid in het onderwijs: onregelma>ge aanwezigheden en/of een andere taal spreken thuis zou 
een leerachterstand veroorzaken. ! Voorstel om leerplicht deel>jds naar 3 jaar te brengen. 
Antwoord op voorstel van vakbonden en VLOR: geen garan>e op voorkomen van leerachterstand bij 
kinderen uit kwetsbare doelgroepen. Debat zou moeten gaan over het vervroegen van de toepassing 
van het gelijke-kansendecreet en over het investeren in kwaliteitsvol onderwijs en verdere 
professionalisering van het personeel. 

Nogmaals gelijkaardige wetsvoorstellen (verlagen naar 5 jaar): het welslagen van de hele 
schoolopleiding en het welslagen van jongeren op de arbeidsmarkt wordt bepaald door een vroege 
basis. Men wou de leerachterstand en schoolmoeheid op latere leeMijd van allochtone kinderen, 
kinderen van alleenstaande ouders en kinderen van laaggeschoolde ouders indijken. 

Al deze federale wetsvoorstellen werden verworpen. 

In de jaren 2000 ontstaat een feitelijke leerplichtverlaging 
Impulsplan ter bevordering van de kleuterpar>cipa>e, o.a. via sensibilisering en ac>vering van de 
ouders. 

Verderzejng van kleuterpar>cipa>ebeleid: invoeren van een taaltest voor kinderen die minder dan 
220 halve dagen aanwezig waren in de laatste kleuterklas en die thuis geen Nederlands als 
moedertaal hebben. Niet slagen ! (nog) een jaar kleuterklas volgen voor je naar het lager onderwijs 
mag. 

➔ ‘Leerplicht light’: vanaf 5 jaar voor niet-Nederlandstalige kinderen. 

Taaltoets: vervangen door taalscreening: kinderen die minder dan 250 halve dagen aanwezig waren, 
kunnen de toegang tot het eerste leerjaar ontzegd worden door de klassenraad. 
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Kinderbijslag werd gedeeltelijk voorwaardelijk gemaakt: atankelijk van een voldoende aanwezigheid 
in de kleuterklas. 

➔ Op die manier is de leerplicht toch verlaagd: zou zorgen voor meer gelijke kansen. 

7.3: De toestand vandaag 
Uitgebreid rapport van het Departement Onderwijs over de kleuterpar>cipa>e in Vlaanderen. Het 
probleem van de ongelijke kleuterpar>cipa>e gaat niet over inschrijvingen, maar over aanwezigheid. 
Het aantal kinderen dat onvoldoende aanwezig is, is sterk atankelijk van de herkomst. Ook 
schoolkenmerken spelen een grote rol. Niet alleen tussen steden, maar ook tussen scholen van 
eenzelfde stad zijn er grote verschillen. 

➔ Zie grafieken blz. 221-224 

Rela>e tussen SES, kleuterpar>cipa>e en schoolsucces. 8,6% van het zibenblijven wordt verklaard 
door par>cipa>e. SES verklaart bijna 13% van het zibenblijven. Beide variabelen samen verklaren 
18% ervan. Kleuterpar>cipa>e doet er dus toe, maar achtergrond doet er nog meer toe. De 
kleuterschool is dus niet in staat om de ongelijkheid in a�omst te neutraliseren. 
! Als onderwijs het probleem is, waarom denken we dan dat meer onderwijs de oplossing is? 

7.4: Discussie: hoe vroeger, hoe beter? 
Constanten gedurende de geschiedenis van de leerplichtdiscussie: 

1. De zorg om kansarme kinderen 

2. Return on investment. 

3. De posi>eve effecten van de kleuterschool op de verdere schoolloopbaan. 
Voorschoolse voorzieningen hebben een posi>eve invloed op de verstandelijke ontwikkeling, 
de sociaal-emo>onele ontwikkeling en het latere leren. 
De meeste onderzoeken tonen echter geen verschil tussen deel>jds en vol>jds 
kleuteronderwijs. 
We mogen die posi>eve effecten enkel verwachten als die kleuterschool van op>male 
kwaliteit is. Doorgaans gaat dit om kleuterklassen met rela>ef kleinere groepen. 
Early childhood educa>on: integra>e van kinderopvang en kleuterschool: zorg en leren 

De jaren 1960 Vandaag

Arbeiderskinderen Allochtonen

Socio-culturele handicaps Taalachterstand

In beide gevallen worden gezinnen van deze kinderen getypeerd vanuit hun tekorten.  
Constante: we vinden dat zij meer zouden moeten worden zoals wij. Zowel in het belang 
van het kind als in het belang van de samenleving als geheel. 
Een van de belangrijkste verschuivingen: van een holis>sche benadering naar een meer 
economische benadering, sinds de opeenvolgende crisissen sinds de jaren 1970.  
! Ongelijkheid (en werkloosheid): nieuwe sociale kwes>e 
! Leerplichtverlaging: geïnstrumentaliseerd voor employability en economische 
rentabiliteit 
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worden als evenwaardig beschouwd en er gaat heel wat aandacht naar respect voor 
diversiteit en dialoog met gezinnen. 

Conclusie: een egaliserende school of een school voor diversiteit? 
Door de al te simpele gelijkschakeling van recht op onderwijs = recht op leren = schoolplicht als 
invulling van kinderrechten zien we essen>ële zaken over het hoofd, bv. respect voor de visie van 
ouders. 

Bezorgdheid om de kleuterklas niet te verschoolsen. De dominante vraag bleef hoe en wanneer we 
kinderen schoolrijp dienen te maken. Heel wat minder aandacht voor hoe we scholen kindrijp kunnen 
maken. 

Experts benadrukken hoeveel kinderen leren op de (kleuter)school, terwijl ouders vooral vragen 
hebben over de zorg van hun kinderen. ! Zou kunnen dat de opsplitsing tussen zorg en educa>e het 
leren niet ten goede komt. 
Deze opsplitsing werd geproblema>seerd: de kinderrechten zijn te weinig ontwikkeld in het belang 
van de allerjongste kinderen tussen 0 en 6 jaar. ! Nieuwe aanvulling op het IVRK: nood aan holis>sch 
perspec>ef. 

Zo lang we niet beter begrijpen hoe en wanneer de ongelijke kansen tot stand komen in het 
onderwijssysteem, lijkt de hele discussie over leerplichtverlaging onwezenlijk. We moeten ons minder 
de vraag stellen welke kinderen we nodig hebben in de lagere school, en iets meer welk 
onderwijssysteem we nodig hebben om in de 21ste eeuw gelijke kansen te creëren. Dit kunnen we 
onmogelijk bespreken zonder de mensen over wie het gaat. 
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Hoofdstuk 8 : zorg en leren bij de jongste kleuters 
8.1 inleiding 
! beleid: sociaal investeringsparadigma  

- Investeren in VV om sociale problemen te voorkomen  
- Inzeben om ‘gelijkmakend’ poten>eel van kleuteronderwijs 

! economisch perspec>ef  

! kleuterschool: voorbereidende func>e (geen eigen finaliteit/id)  

= Verschoolsing van de voorschoolse voorzieningen  

! zorgt voor radicalisering ouderlijke verantwoordelijkheid  

! stem van degene waar het over gaat ontbreekt 

8.2: aandacht voor transi>es  
een bijzondere transi>e op jonge leeLijd 
! Eerste (van thuis naar kleuterschool) of tweede (van kinderopvang naar kleuterschool) transi>e  

! proces van con>nuïteit en verandering  

! transi>eperiode eindigt pas wanneer er een wederzijds gevoel van betrokkenheid is 

! invloed van sociale en culturele achtergrond op transi>e  

! transi>es meestal op maat van middenklasgezin + implici>ete aannamens  

Populaire denklogica’s 
! transi>e verloopt niet bij iedereen vlot ! 3 denklogica’s  

1. Kinderen op voorhand klaar maken 
! kinderen vooraf schoolse vaardigheden aanleren  

2. Kinderen nog even thuishouden 
! wachten tot schoolrijp  

! kinderen worden ontmoedigd om naar school te komen ! soc. Ongelijkheid  

3. Learn it the hard way 
! ouders moeten hun kind loslaten  
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+ overtuiging dat het allemaal wel goed komt  

! transi>eperiode: kinderen = zeer gevoelig aan nega>eve stress (invloed welbevinden en 
leervermogen) 

! focus op schoolrijp maken (probleem +oplossing bij ouders en kinderen) 

MAAR is de kleuterschool wel kindrijp? 

! wat is een kindrijpe school in een context van diversiteit en meertaligheid? 

8.3: onderzoek naar het perspec>ef van ouders, leraren en kinderen 
! bespreking methodologie onderzoek (ouders: film, kinderen: observa>es) 

! 3 knelpunten instap kleuterklas 

8.4: zwakke taalleerkansen voor de jongste kinderen 
de beleidsaandacht voor taal en voor leren 
! veel maatregelen die inzeben op taalontwikkeling voor 3j 

= belangrijke ingangspoort MAAR kwaliteit van interac>e tussen volwassenen en kinderen in VV is 
bepalend (interac>onele processen: co-construeren kennis) 

het dictaat van de structuur 
! groepsgroobe + onbekendheid klasprak>jk ! angst, onzekerheid, drukte, lawaai 

! inbouwen focus/structuur (kinderen meekrijgen) ! niet voor elk kind goed + specifiek taalregister 

! onderscheid onderwijskundige ac>viteiten en tussenmomenten (focus op interac>evaardigheden 
veel minder! ! managemenbaal door drukte) 

+ voordeel mondige kinderen 

kwan>teit en kwaliteit 
! aantal talige interac>es = zeer laag + kort 

! Belang individuele interac>emoment juf-kind  

! weinig echte conversa>es + weinig talige interac>e met andere kinderen  
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meertaligheid 
! thuistaal wordt niet gebruikt om leerervaringen te ondersteunen/verruimen of zelfs bestraM ! 
mindere betrokkenheid 

! onderzoek toont net aan dat erkennen van deze diversiteit het schoolloopbaansucces versterkt  

8.5: de zwakke posi>e van de zorg 
De hierarchie tussen leren en zorg  
! begeleide ac>viteiten: leren  

! lichamelijke, cogni>eve, emo>onele processen ≠ leren 

! overtuiging: leren kan pas plaats vinden als kinderen geen fysieke en emo. Zorg meer nodig hebben 
--> opsplitsing/hierarche 

! moeilijk voor leerkrachten: ondedrukken zorgende respons of zien het niet als deel van 
professionele iden>teit 

! rol kinderbegeleiders: belang goede rela>e met leerkracht 

! ook ouders hebben veel vragen omtrent aangeboden fysieke en emo>onele zorg 

zorg >jdens tussenmomenten 
! vragen over emo>onele of fysieke zorg focussen zich op tussenmomenten  

! middagpauzes/speel>jden ≠ officiele school>jd ! vergeten uithoek vh kleuteronderwijs 

Zorg en zelfstandigheid 
! doel: zelfstandigheid/zelfredzaamheid  

! betrekking op fysieke en emo>onele zorgnoden  

Meer zorg nodig? ! geen plaats/>jd voor ! minder leerkansen  

! kinderen worden verantwoordelijk gesteld voor hun eigen leerproces (!autonomie)  

! juf moet zich aanpassen aan het tempo van het kind  

Educare: zorg is leren en leren is zorg 
! Zorg is leren en leren is zorg 

! zorgac>viteiten = peda. + leerrijk  

! opvoeding = gezamelijke verantwoordelijkeheid van ouders en school  

= educare  
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het sociale en poli>eke poten>eel van educare  
! zorgvragen hebben verschillende symbolische betekenissen 

! kan mijn kind mee par>ciperen op een zinvolle manier in het hier en nu? 

= angst voor uitslui>ng en discrimina>e 

! sociaal en poli>eke dimensie van zorg, leren en opvoeding  

! educare = breed opvoedingsconcept o.b.v. autonomie in verbondenheid (en niet zelfredzaamheid) 
! waarborgen inclusie  

8.6: de rela>e tussen ouders en de school 
! vaak weinig/ geen partnerschap  

! ouders = vaak gehoorzaam/ondergeschikt t.o.v. de kleuterschool  

! ouderwijs als hierarchisch systeem: cultuur van het zwijgen  

! geen pla�orm voor vragen ! school moet polsen naar verwach>ngen/vragen van ouders voor ze 
ataken! 

8.7: Besluit 
- Zoektocht naar wat kindrijpe school is moet con>nu samen geconstrueert worden met de mensen 
waarover het gaat (kinderen, ouders, lokale gemeenschappen en medewerkers)  

- kwaliteit en kwaniteit van de talige interac>e is laag ! organisa>e klasprak>jk (focus op structuur 
en disciplinering): versterkt bestaande ongelijkheden 

- Bezorgdheden van ouders gaan over uitslui>ng van kind ! kleuterpar>cipa>e in een klas/
schoolcontext die func>oneert als mini-samenleving 

- ouders vragen meer aandacht voor emo>onele en fysieke zorg (door verschoolsing) ! Educare 
heeM ook een maatschappelijke en poli>ek poten>eel: waarborgen inclusie van een diversiteit van 
kinderen en ouders 

! andere kaders (bv. mensenrechten, kinderrechten) dan instrumentele karakter van sociaal 
investeringsparadigma  
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Hoofdstuk 9: Een pedagogiek van diversiteit 
Inleiding 
! hoofdvraag: waarom is het zo moeilijk om een pedagogiek van de diversiteit te implementeren in 
de voorschoolse voorzieningen?  

Gegegeven: s>jgende diversiteit ! geen consesus over goede pedagogiek  

! steeds bekijken binnen context ! eigen geschiedenis MAAR allemaal eerder geschiedenis van 
homogenisering dan erkennen diversiteit 

Een lange geschiedenis van homogenisering  
Na>estaten = recent fenomeen ! fragiel  

Ontwikkelen van verbeelde gemeenschap (homogene bevolking met 1 taal en 1 cultuur)  

! heterogeniteit negeren  

beschavingsoffensief 

erkenning doelgroepen: civiliseren 

bv. Klassenverschillen (kribbe-scholen Gent: kinderen (en soms ouders) bijschaven)  

de jaren 50 en 60: bange blanke man 

illusie van heterogene samenleving wordt op de proef gesteld (mensenrechtenorganisa>es, eerste & 
tweede mediterrane golf)  

! ‘vreemdelingenprobleem’: situa>e geproblema>seerd (bv. PropagandaschriMen NWK)  

! combina>e paternalisme, objec>eve informa>e en civilisa>epogingen (normalisa>eproces en de 
rol van psychologie)  

! geen integra>epoli>ek, men gaat ervan uit dat ze zullen terugkeren naar land van herkomst 

! kleuterschool of kinderopvang wordt niet vernoemd 

het einde van de 20ste eeuw: de mul>culturele samenleving 

diversiteit als feit  

zienswijze voorschoolse voorzieningen op mul>culturele samenleving 

1) Het aanpassingsmodel 
! geen rekening met (culturele) verschillen: iedereen de dominante taal en cultuur leren 
kennen (aanpassen/’integreren’)  
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≠ intercultureel model  

2) Het overgangsmodel   
Idee: overgang thuiscultuur naar dominante cultuur vergemakkelen (veiligheid!) 

Doel: aanpassing aan dominante cultuur 

! scheiding in homogene groepen (sta>sche eendimensionale iden>teitsbeelden) 

3) Omgangsmodel  
Doel: omgang (respect) tussen kinderen uit verschillende culturen bevorderen 

! gemengde groepen, uitwisseling ideeën om stereotypes te doorbreken 

! men gaat ervan uit dat door het samenbrengen vooroordelen verdwijnen (simplis>sch)  

4) Cultuurveranderingsmodel 
Idee: uit elke cultuur zaken overnemen waar kinderen het meest baat bij hebben ! 
mengcultuur (meertaligheid als pluspunt) 

! geen rekening met bestaande maat. Ongelijkheid 

! gemeenschappelijk: sta>sch/monolithisch concept “cultuur”  

! culturele ID = enkelvoudig  

! sl: beperkt aantal homogene culturele: elkaar leren begrijpen of incompa>bel 

kri>ek: 

! ID = meervoudig, hybride, dynamisch en nomadisch 

! opvajngen gaan voorbij aan grote machtsonevenwichten tussen groepen 

De eenentwin>gste eeuw: superdiversiteit 

3 veranderingen:  

- Economische crisis (2008): onvoorwaardelijke rechten steeds meer in vraag 
stellen ! soc. Investeringsstaat: voorschoolse voorzieningen ! tekorten 
gezinsopvoeding compenseren (≠ wederzijdse dialoog) 

- Opkomst extreem-rechts in de poli>ek (indirecte invloed) 
- Toegenome migra>e ! context van superdiversiteit  

Van meerderheid naar verschillende minderheden 

MAAR binnen beleid + prak>jk voorschoolse voorzieningen wordt heterogeniteit 
nog steeds als probleem gezien dat opgelost moet worden  
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Bv. Kinderen zo vroeg mogelijk naar kleuterschool om verschillen in 
achtergrondkennis uit te vlakken (i.f.v. leren in lagere school) 

De mythe van de homogeniteit bij kinderen 
! homogeniteit als voorwaarde voor het leren 

bv. LeeMijdsindeling onderwijs (invloed ontwikkelingspsychologie)  

diversiteit uitvlakken  

vb. scheiding kinderopvang (zorg) en kleuterschool (leren)  

! func>e VV: voorbereiding leerplicht ! homogene groep creëren, verschillen uitvlakken 

(verschillen ∼ achterstanden) 

! door diversiteit te ontkennen en dus te ontkennen dat er culturele verschillen in leren zijn 
reproduceert ons onderwijssysteem maat. Ongelijkheid 

meertaligheid 

! beperkt zich tot Frans, Duits, Engels… (beperkte meertaligheid) 

! idem gestandaardiseerde testen: draagt bij aan de mythe van homogeniteit 

! 1talige immersie-modellen: andere thuistaal = obstakel (tweetalige opvoeding = middel voor 
dominante taal te leren) 

! nog weinig onderzoek naar fuc>onele meertaligheid  

De mythe van de homogeniteit bij ouders 
! afwijken van de norm: onderwerp van interven>e  

! homogeniteit als voorwaarde sociale steun  

! instrumentalisering: ouders = instrumenten om ontwikkeling kind te bevorderen  

! rol VV: sociale steun en sociale inclusie 

sociale steun en sociale cohesie 

= ouders die elkaar steun geven (! Buffer) 

! MAAR: enkel homogene doelgroepen 

! belang van diversiteit voor bridging: verhoogt cultureel kapitaal 

! voorschoolse voorzieningen als ontmoe>ngsplaatsen (= nieuwe taak)  
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DECET 
= een pedagogiek van diversiteit in voorschoolse voorzieningen  

! beïnvloedt door An>-Bias Curriculum (kinderen worden beïnvloedt door de sl en haar 
ongelijkheden dus moet er ac>ef opgetreden worden tegen vooroordelen en discrimina>e) 

! 6 doelstellingen  

- Iden>teitsdoelstellingen (belangrijke groepen waartoe het kind hoort worden 
gereflecteerd in de voorziening) 

- Doelen omtrent omgang kinderen en volwassenen  
- Doelen om in te gaan tegen vooroordelen  

! op deze manier vermijden dat er ‘culturele’ uitstappen gedaan worden en er dan wordt 
teruggekeerd naar het ‘normale’ curricullum  

Hoofdstuk 10 : De professionaliteitsdiscussie in de Vlaamse 
kinderopvang 
10.1 Inleiding: werken binnen de driehoek onderzoek, beleid en prak>jk 

Het onderzoeks- en innova>ecentrum Vernieuwingen in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen 
(VBJK) heeM oa als missie om het beleid te beïnvloeden met hun onderzoek.  

-> Sinds zijn ontstaan in 1986 unieke posi>e binnen driehoek om sociale verandering door te 
voeren bv. project over professionaliteit in de kinderopvang 

In meeste EU-landen: tendens van professionalisering <-> Vlaanderen: spiraal van 
deprofessionalisering 

Onderzoek van Peeters tussen 2005 en 2008: 2 onderzoeksvragen: 

1. Verklaring voor beleidsparadox zoeken: eisen die aan het beroep worden gesteld, nemen 
steeds toe terwijl de toegang tot het beroep steeds minder gestuurd wordt via eisen 
(diploma’s enz) 

2. Komen tot kri>sche factoren die het professionaliseringsproces ondersteunen via een studie 
van 4 landen 

Verklaring zoeken voor deprofessionalisering: analyse van teksten, documenten, visies en 
betekenisverleningen van ouders, medewerkers en beleidsmakers van jaren ’70 tot 2007 

Voorzieningen van hoge kwaliteit hebben belangrijke pedagogische rol, maar: uiteenlopende 
meningen over wat kwaliteit is -> over enkele randvoorwaarden het eens 

" Aantal kinderen per volwassene 

" Kwalifica>es van het personeel 

" Con>nuïteit van het personeel 

Rapport van de OESO: ‘Star>ng Strong II’: ‘Hogere opleidingsvereisten verbeteren de kwaliteit van de 
voorziening.’ 
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Aantal plaatsen in Vlaanderen sinds 1990 bijna x4, maar: die groei was 10x groter in de sectoren waar 
weinig/geen opleidingsvereisten werden gesteld en waar de arbeidsvoorwaarden precair zijn  

+ HIVA-onderzoek (2004): zeer groot verloop van personeel en bereidheid tot bijscholen gering 

Vlaanderen: creëren van jobs van lage kwaliteit -> gaat in tegen richtlijnen van Europese Commissie 

-> geven sector slecht imago en hypothekeren instroom van arbeidskrachten (want jonge 
vrouwen die instromen veel hoger geschoold dan de groep vrouwen die arbeidsmarkt 
verlaat) 

-> tekort aan arbeidskrachten zal groei van kinderopvang afremmen -> gevolgen voor 
tewerkstelling in het algemeen en vooral van vrouwen 

+ instroom van nodige arbeidskrachten kan ook in gedrang komen door extreme 
gendersegrega>e in de sectro 

+ jobs in Vl. Kinderopvang bieden onvoldoende kansen om normale carrière uit te bouwen: 
doorstroommogelijkheden zijn beperkt 

Vl. op vingers ge>kt door OESO omwille van lage opleidingsniveau  > slechts in 20% van het totale 
aantal kindplaatsen een kwalifica>e nodig <-> interna>onale tendens om hogere diploma’s (bachelor) 
te eisen 

Ook opleiding ‘Kinderzorg’ sinds 1997 bleef binnen secundair beroepsonderwijs 

België: geen opleiding kinderopvang op bachelorniveau 

10.2 Genealogie van de deprofesionalisering  

Controlerende en afstandelijke invulling van professionaliteit (jaren ’70) 

Inhoud van professionaliteit onaangepast aan behoeMes van ouders en kinderen: legi>miteit werd 
ontleend aan een meta-narra>ve nl. medisch hygiënisch discours, geen rela>e met de prak>jk  

Consensus rond deze meta-narra>ve wijst vernieuwing af en leidt tot verstarring (kan alleen door 
dissensus doorbroken worden) 

Beroepskennis wordt gezien als manier van lineaire vooruitgang -> vooraf omschreven outcomes 

->  controlerende, koele professionaliteit, personeel als technicus-expert, geen dialoog met de ouders 

-> thuis warme moeders, in de professionele context koele verzorgers 

Gendersegrega>e op arbeidsmarkt -> vrouwen in posi>e waarin ze minder verdienen, minder 
autonomie in hun job hebben, minder status en waardering bekomen en waar de controle groter is  

Die kille aanpak van het dominant discours werd bekri>seerd door de academische wereld en ook 
ouders stoorde zich eraan -> ac>eonderzoek aan UGent ‘Voorschoolse Opvang Gent’ (VOG)  (1979): 
tegenbeweging, nieuwe invulling van professionaliteit 

Professionaliteit opbouwen samen met de prak.jkmedewerkers (1979-1987) 

‘Voorschoolse Opvang Gent’ is erin geslaagd de professionaliteit een meer pedagogische inhoud te 
geven door een par>cipa>ef proces op te zeben 

 -> kinderbegeleiders kregen autonomie van handelen  
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-> door hun betrokkenheid bij het veranderingsproces verlieten ze het dominante discours  

-> omgaan met kinderen als voornaamste taak, zonder hygiëne te verwaarlozen   

-> kregen meer apprecia>e voor beroep, meer zelfvertrouwen en meer erkenning vd ouders 

Binnen het project creëerden pedagogen, leerkrachten en prak>jkmedewerkers een ‘communica>ve 
space’ : dominante discours in vraag gesteld + nieuwe prak>sche ped kennis opgebouwd 

-> discussie over professionaliteit werd verruimd: meer dan het behalen van een 
basisdiploma, kan ook verhoogd worden door prak>jkmedewerkers een rol te laten spelen als 
actors of change (hen in de prak>jk samen met pedagogen nieuwe kennis laten opbouwen) 

In hun eindrapport herhaalden ze hun eis voor opleiding op niveau van hoger onderwijs, maar geen 
concrete ac>es (wel in geslaagd prak>jk te verbeteren en stedelijke beleid te beïnvloeden, maar 
Na>onaal Werk voor Kinderwelzijn bleef buiten ac>eradius) 

Opleiding blijX tekortschieten en bijscholing tracht soelaas te bieden (1984-1991) 

1983: nieuwe regelgeving beïnvloed door VOG: voor het eerst ook kwaliteitseisen ivm ouderwerking 
en ook pedagogisch aspect won aan belang in de kwaliteitsvereisten, maar: opleiding 
‘Kinderverzorging’ (sterk medisch-hygiënisch geïnspireerd) niet fundamenteel aangepast en kille, 
afstandelijke aanpak bleef domineren 

Onderzoek in opdracht van overheid beves>gde ongenoegen bij de ouders -> resultaten werden door 
de onderzoekers en NWK  geïnterpreteerd als dat er gekozen wordt voor de opvangvorm die dichtst 
aansluit bij opvang bij de moeder thuis, de onthaalouder dus (volgens Vandenbroeck)  

-> overheid gebruikte deze resultaten om de nieuwe goedkope gezinsopvang te laten groeien 

 -> sector van de niet-gekwalificeerde onthaalouders breidde steeds verder uit  

Eind jaren ’80: bijscholingsop>misme -> men geloofde dat het gebrek aan kwalifica>es en opleidingen 
kon weggewerkt worden via korte bijscholingen  -> roep om opleiding hoger onderwijs verstomde 
hierdoor (>jd van budgebaire beperkingen) 

Bedenking: minder benadrukken van belang van hygiëne heeM mee geleid tot deprofessionalisering > 
brede consensus over nut van opleidingen voor medisch-hygiënisch aspect, meer twijfel bij 
opleidingen voor opvoeden 

In deze periode ontstaat de beleidsparadox mbt de professionaliteit 

Moeizame zoektocht van onthaalouders naar professionaliteit (1986-heden) 

Europees onderzoek: onthaalouders zijn zelf verdeeld over het al dan niet professionaliseren  

Vele onthaalouders trokken nut in twijfel: voor hen was dit geen job en dus ook geen intrinsieke 
interesse  

Ander deel ijverde voor een werknemerstatuut 

2003: statuut van onthaalouder gevoelig verbeterd , maar reac>es nog steeds verdeeld: 

Deel bleef ijveren voor werknemerstatuut, maar nog niet verder gekomen dan enkele 
experimenten  

Toch ziet het er naar uit dat de Federale Overheid in de komende jaren een statuut zal 
moeten toekennen aan diegene bij een dienst 

Maar: creëeren van een werknemerstatuut zal waarschijnlijk groep die onthaalouder niet als 
beroep zien, afschrikken + maakt de gezinsopvang duurder voor overheid  
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Omgaan met diversiteit verruimt invulling van professionaliteit (1994-heden) 

Vanaf begin jaren ’90: duidelijk dat verwach>ngen over korte bijscholingen te hoog gegrepen waren, 
twijfel of houding van ‘reflec>ve prac>>oner’ door korte bijscholingen kan bereikt worden -> vraag 
naar bacheloropleiding komt terug boven 

1995: Europees opleidings- en tewerkstellingsproject Milestones towards quality through Equality 
(MEQ) opgezet over omgaan met diversiteit in kinderopvang: opnieuw sterk ingezet op driehoek  

 -> VBJK gingen op zoek naar literatuur over omgaan met diversiteit 

-> documenteren dat de professionaliteit sterk verruimd werd door ac>eve groep van ‘actors 
of change’ 

-> complexe en boeiende zoektocht naar een professionaliteit die niemand uitsluit  

-> diversiteit stelt begeleiders voor complexe problemen en dit vraagt een invulling van 
professionaliteit die uitgaat van een voortdurende reflec>e op de prak>jk  

-> het onderzoek toont aan de het mogelijk is om begeleiders die slecht een beperkte 
technische opleiding hebben gehad, via begeleiding tot reflec>ve prac>>oners te laten 
evolueren (wel nuanceren: in voorzieningen waar er geen veranderingsbereid klimaat 
bestond was het effect van het MEQ-project gering) 

-> wijst op het belang van een competent systeem: competent zijn is niet alleen 
verantwoordelijkheid van het individu, maar van hele systeem 

-> samengevat: 

" MEQ posi>eve impact op verruiming vd professionaliteit  

" Onvoldoende beklemtoond dat niveau van reflec>ve prac>>oner voor 
mensen met ‘Kinderverzorging’ als opleiding alleen via langdurige 
begeleiding kan bereikt worden 

" Dus naast de kinderbegeleiders, nood aan medewerkers op bachelorniveau 

Begin van nieuwe millennium: ander aspect van diversiteit op de voorgrond, nl gender 

 -> vrouwelijke construcite van professionaliteit sluit vaders en mannelijke medewerkers uit 

-> door aanwezigheid van een man worden aantal zaken als minder vanzelfsprekend 
beschouwd -> zet aan tot reflec>e en verandering 

-> ruimere invulling van professionaliteit nodig waar plaats is voor sociale func>e van 
kinderopvang 

Spiraal van deprofessionalisering bereikt dieptepunt (2001-2007) 

Vanaf begin jaren 1990: Kind en Gezin koos voor een meer pedagogische aanpak door het 
introduceren van de ‘Beoordelingsschaal voor het Pedagogisch Func>oneren in de 
Kinderdagverblijven’ -> voor beleid duidelijk dat er in toekomst van begeleiders andere dingen 
zouden worden verwacht dan wat zij in opleiding hadden geleerd  

 -> hogere eisen leiden paradoxaal genoeg niet tot bacheloropleiding  
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1994: voorstel hervorming: accent sterker op verzorging en minder gericht op kinderen -> weerstand 
-> compromis: verlengen opleiding Kinderzorg met 1 jaar (7e jaar) (niet wat sector en academici 
wouden want nog steeds beroepsonderwijs) 

Begin jaren 2000: Mieke Vogels promoot opstarten van private minicrèches (geen opleiding voor 
nodig) -> groei private voorzieningen  

Nieuw dominant discours: sta>sche, technische visie op professionaliteit  

-> beleidsparadox nog sterker (kwalifica>evereisten naar benden, kwaliteitseisen naar omhoog) 

10.3 Leren van andere landen 

VBJK: luik toegevoegd aan onderzoek Peeters nl op zoek naar landen die proces van 
professionalisering hebben doorgemaakt -> vergelijkend onderzoek met kri>sche factoren  

Hogere professionaliteit in geïntegreerde systemen 

Interna>onale consensus: split systems nega>ef effect nl slechtere werkomstandigheden, lagere 
verloning, gebrek aan carrièrekansen, maar professionalisering van onthaalouders blijM binnen 
geïntegreerde systemen een probleem 

Binnen split system: private commerciële kinderopvang en onthaalouders meeste problemen  

Bacheloropleiding: kiezen tussen generiek of specifiek 

 Vaststelling OESO: in meeste landen tendens om bacheloropleidingen in te voeren, deze bachelors 
worden in vele landen bijgestaan door assistenten van secundair niveau  

-> keuze maken tussen generiek model (assistenten zelfde taken als bachelors) en 
specialis>sch (lager geschoolden vooral de zorgtaken)  

Tendens: ongeschoolden via vormen van werkplek-leren en via erkennen van eerder verworven 
competen>es te laten doorstromen naar verkorte opleidingen in volwassenenonderwijs  

NESETII onderzoek: wijst op hoe belangrijk assistenten zijn (hoewel minder gewaardeerd en minder 
toegang tot coaching…) 

Con>nu werken aan verhoging van eigen professionaliteit via kri>sch reflecteren op eigen prak>jk 
even belangrijk als ini>ële opleiding -> reflec>ve prac>>oner: veronderstelt hoge mate van 
autonomie, hierbij grote verschillen tussen de verschillende landen  

Opleidingen in onderzochte landen gaan allen uit van competent kindbeeld  

Dahlberg & Moss: professionalisering van de organisa>es draait goed in communica>ve spaces 
(adviesgroepen waar verschillende mensen samen nieuwe kennis construeren) 

Landen met coherent systeem: veel geïnvesteerd in uitbreiden van mogelijkheden tot ver>cale en 
horizontale mobiliteit  

Welk soort van professionaliteit en competen.es nodig? 

Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Denemarken: niet uit van technisch-expert concept -> niet universeel 
maar wel: reflec>ve prac>>oners 

Essen>eel: individu zelf grote inbreng in dit proces + steeds opnieuw betekenis verlenen aan invulling 
vh beroep + steeds in rela>e tot anderen 
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Professionaliseringsproces: te zien als sociale prak>jk die het gevolg is van maatschappelijke 
evolu>es, beleidsmaatregelen, nieuwe wetenschappelijke inzichten + van onderzoekers, 
medewerkers, gebruikers (ouders) 

10.4 Spiraal doorbroken: professionalisering op de agenda? 
Licht aan einde tunnel (begin 2000) 

2002 en 2003: opleiding Medewerker kinderopvang ingericht in volwassenenonderwijs  

 -> in 10 vd 12 scholen: modulair leerplan  

-> centraal: leren reflecteren over eigen leerproces en ontwikkelen van het eigen 
leervermogen  

-> koppeling theorie-prak>jk 

-> sterk sociaalagogische inslag, sluit aan bij nieuwe evolu>es 

-> sluit dus aan bij reflec>ve prac>>oner 

2003: UGent: postgraduaatopleiding ‘Verantwoordelijke Kinderopvang’ (en nog wat opleidingen 
enzo) 

Europees project zet professionalisering op de agenda (2005-2008) 

Europees Sociaal Fonds project (ECCE AMA)  

-> brede consensus om kwalifica>es te verhogen groeide  

-> ac>es ondernomen om beleidsmakers te overtuigen van de noodzaak 

-> ar>kelen gepubliceerd  

-> niet alle beleidsaanbevelingen kregen evenveel aandacht: vasthouden aan split system 
(vermoedelijk angst voor kostprijs een rol) 

Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters (2014) 

2008: Platvorm Vernieuwde Kinderopvang opgericht door Kind en Gezin  

 -> doel: sector hervormen door introduceren van 1 vergunningssysteem  

 -> formuleerde advies dat iedereen die kinderopvang verzorgt, kwalifica>e moet hebben 

Vlaamse regering die in september 2009 aantrad, nam zich voor om in haar legislatuur een decreet 
Opvang van Baby’s en Peuters uit te werken -> Platvorm ingeschakeld om advies te formuleren nl. 
pedagogisch begeleiders inschakelen voor ondersteuning van zelfstandige ini>a>even en zelfstandige 
onthaalouders  

Bachelor voor de kinderopvang: Pedagogie van het Jonge Kind (2011) 

2001: OESO >kt Vlaanderen voor de 1e keer op de vingers -> in UNICEF rapport van 2008 beves>gd  

Vraag vanaf 2007 opnieuw op poli>eke agenda geplaatst door verschillende partners van ECCE AMA 
project  

Kind en Gezin schreef in samenspraak met experten een profiel voor de bachelor  
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-> kunnen ook binnen leefgroepen verantwoordelijk zijn voor uibekenen van pedagogisch 
beleid samen met kinderbegeleiders (naast staffunc>es in voorzieningen) 

->kunnen als pedagogische coah onthaalouders en begeleiders pedagogisch ondersteunen  

-> kunnen kortgeschoolden begeleiden in leertraject dat naar kwalifica>e leidt 

-> ook werken met volwassenen centraal 

-> verantwoordelijkheid ten aanzien vd opvangsector en ruimere SL (brug tussen voorziening 
en lokale context  

-> werkt samen met zowel kinderbegeleiders/onthaalouders als de verantwoordelijke  

-> hogescholen en VBJK hebben sinds start van opleiding veel geïnvesteerd in 
coachinginstrumenten  

-> breed opgeleid  

10.5 Nieuwe Decreet Opvang van Baby’s en Peuters: een evalua>e 
Aanloop naar een nieuw decreet: kinderopvang in stroomversnelling 

In Vlaanderen, ondanks economische crisis, sterke s>jging van aantal plaatsen maar: vooral in 
sectoren de gekenmerkt zijn door slechte werkomstandigheden en door geen/zeer lage 
kwalifica>evereisten 

2003: Toekomstgroep (opgericht op vraag van Vogels) zet krijtlijnen uit die kwaliteit zouden moeten 
verhogen -> oa: pleiten voor 1 kwaliteitssysteem voor alle vormen + verplicht stellen van kwalifica>e 
voor alle begeleiders  

Enkele jaren later: via Pla�orm Vernieuwe Kinderopvang sector gevraagd om advies te geven over 
hoe deze vernieuwingen dienden ingevuld worden  

2009: voorbereiden van een decreet 

2013: goedgekeurd 

2014: in werking  

-> wil kinderopvang makkelijker, professioneler en duidelijker maken  

-> zet in op kwaliteit: vergunning legt voor alle voorzieningen zelfde kwaliteitsvoorwaarden op + 
opleidingsniveau van medewerkers (op dit vlak hoge verwach>ngen)  

Over uitzonderingsmaatregelen, flessenhalzen en te lage opleidingsvereisten  

Decreet zegt dat iedereen gekwalificeerd moet zijn + kwalifica>evereisten gelijkgetrokken voor alle 
sectoren + Kind en Gezin publiceerde lijst van mogelijke kwalifica>es -> klinkt goed, maar: 

" Ook uitzonderingsmaatregelen en overgangsmaatregelen vermeld in decreet 

" Geen concreet >jdsplan om ongekwalificeerde medewerkers op te leiden -> nodig om 
te vermijden dat er in laatste jaar een flessenhalseffect ontstaat waardoor 
doelstelling van 2024 niet gehaald zal worden 

" Lijst bevat aantal opleidingen die in realiteit onvoldoende voorbereiden en niet 
reflec>ve prac>>oner vormen  
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" Studie: hoge professionaliteit = beperkt aantal kwalifica>es die toegang geven terwijl 
een lange lijst + lage professionaliteit, lage lonen, lage waardering van sector  

" In lijst ook Pedagogie van het Jonge kind, maar geen financiële s>mulansen om hen 
op bachelorniveau te betalen + om tewerkstelling van hun afgestudeerden te 
garanderen moesten ze ook andere sectoren aan bod laten komen => sector riskeert 
deze bachelors te verliezen aan andere sectoren  

Wordt het minimumloon de norm? 

Decreet -> niveaus van subsidiëring veranderd (trappen) -> dit heeM ervoor gezorgd dat het grootste 
deel van de medewerkers aan een minimumloon werkt en maar: lage lonen zijn een predictor voor 
lage kwaliteit + sector zal op termijn onaantrekkelijk worden voor jonge gemo>veerde mensen  

-> situa>e is erger dan ooit tevoren  

Iedereen recht op pedagogisch coaching 

Posi>eve noot: decreet zet ook in op pedagogische ondersteuning van kinderbegeleiders -> concreet: 
elke organisator van kinderopvang tekent pedagogisch beleid uit  

(Eurofound systema>sch onderzoek: langdurige interven>es die vertrekken vanuit reflec>e vanuit 
prak>jk, zoals pedagogische begeleiding en coaching, hebben hun nut bewezen in zeer verschillende 
contexten) 

Kind en Gezin nam na het invoeren snel ini>a>ef om snel te starten met pedagogische 
ondersteuning: gaf 11 trainingsorganisa>es middelen om pedagogische en taalondersteuners 
(PTO’ers) aan te werven -> afgestudeerde bachelors werden hiervoor gerekruteerd  
->  deze moeten dan wel begeleidingsinstrumenten gebruiken die hun effect hebben bewezen of zijn 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek  
In 2017 nog meer ini>a>even: vroeg aan organisa>es die coaching verzorgen om samen te werken 
binnen 1 centrum dat ped begeleiding aanbiedt aan voorzieningen -> project nog in 
ontwikkelingsfase, maar alvast boeiende evolu>e  

Ook afgestapt van een verplicht aantal vormingsuren, wel verplicht een analyse te maken van eigen 
vormingsbehoeMen en hierop passend antwoord te zoeken (verantwoordelijkheid meer bij 
organisator zelf) 

10.6 Het decreet en de professionalisering: beleidsaanbevelingen (samenvajng) 
" Jaren 1980 en begin jaren 2000: historische vergissing door kwalifica>evereisten los te laten 

" Niet in geslaagd bachelors in te zeben 

" Ook aanleiding gegeven tot zeer lage lonen -> sector onaantrekkelijk + lage kwaliteit 

" Zo snel mogelijk werk maken om op niveau van CAO van 2014 betaald te worden 

" Werk maken van >jdspad om niet-gekwalificeerden in pad van kwalifica>e te krijgen 

" Coaching biedt mogelijkheden om kwaliteit te verbeteren, maar wel van belang om goede 
begeleidingsinstrumenten te gebruiken 
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Hoofdstuk 11 : Maatschappelijke func>es  
11.1 Inleiding 

Decreet 2014 -> maatschappelijke func>es zijn drievoudig: 

Economische func.e 

Posi>eve impact op tewerkstellingskansen van ouders en hun mogelijkheden om gezin en arbeid te 
verzoenen -> hieruit kunnen kwaliteitsdimensies worden afgeleid -> daaruit kunnen criteria afgeleid 
worden (de B’s) 

Educa.eve func.e 

Deze verschilt grondig naargelang historische en culturele context 

Doorgaans niet om fundamentele meningsverschillen over wat belangrijk is  

 -> zowat iedereen vindt autonomie, verbondenheid, zelfstandigheid en solidariteit belangrijk  

-> meeste ouders veel belang aan respect, tradi>e, solidariteit of verbondenheid en 
samenleven 

-> verschillen gaan over rela>eve gewicht van dimensies, manier waarop men ze vormgeeM, 
ideeën over hoe je ze het best bereikt en welke de rolverdeling tussen gezin en publieke 
opvoeding is bij het bereiken 

Begrijpen van pedagogische prak>jk: alles te maken met poli>eke en morele keuzen  

Sociale func.e  

Gaat over de mate waarin voorzieningen bijdragen tot een sociaal rechtvaardiger samenleving, tot 
inclusieve en solidaire gemeenschappen  
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11.2 Impact op kinderen 
Heel wat onderzoek: posi>eve effecten van voorschoolse voorzieningen op verstandelijke 
ontwikkeling, op sociaal-emo>onele ontwikkeling en op latere schoolpresta>es -> ‘goede return on 
investment’  

Engelse EPPSE onderzoek (een van bekendste en invloedrijkste):zowel kinderen met hoge als lage SES 
doen het beter -> baat alle kinderen en verkleint kloof dus niet, maar kunnen vooral voor kinderen 
met lage SES een wereld van verschil betekenen  

Onderzoekers stellen dat het aantal jaren er meer toe doen dan de frequen>e, zolang het minimaal 
halMijds is  

Maar: niet alle studies dergelijke posi>eve resultaten -> na controle op SES bleef van posi>eve 
resultaten niets over (onderzoek Caillé, 2001, Frankrijk)  

11.3 Impact op ouders 
Toegang tot de arbeidsmarkt  

Armoede: complex en meerdimensionaal probleem -> één van belangrijkste oorzaken is werkloosheid  

Collec>eve maatregelen (zoals VV) hebben meer impact op gelijke kansen op arbeidsmarkt voor 
mannen en vrouwen dan ouderschapsverlof en fiscale maatregelen  

Ouderschap 

Impact van VV op ouders gaat verder dan arbeid, hedendaagse modellen gaan uit van interac>e 
tussen biologische, psychologische en sociale elementen -> meervoudige impact  

Thuissitua>e kan gemedieerd worden + faciliteren toegang tot arbeidsmarkt: posi>eve invloed op 
aspira>es en ouderlijk gedrag 

Sociale steun 

Eén van belangrijkste vormen van opvoedingsondersteuning  

Informeel: kan zowel materieel, informa>oneel of emo>oneel zijn  

Grootouders, maar ook ouderlijke netwerken (evenwel ongelijk verdeeld en plaats op arbeidsmarkt is 
er sterk mee verbonden)  

Meest efficiënt wanneer bonding samen gaat met bridging  

11.4 Impact op gemeenschappen 
Impact op lokale gemeenschappen: vooral om streven naar sociale cohesie en inclusie in contexten 
van toenemende diversiteit  

Sociale steun net heel belangrijk in contexten van toenemende diversiteit  

Ontmoe>ngsfunc>e ook mogelijk in de VV in contexten van toenemende diversiteit 
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11.5 Kwaliteit: E.Q.F 
Posi>eve impact kan enkel bereikt worden met VV van hoge kwaliteit -> vraagt om visie omtrent 
kwaliteit  

Europese Commissie bracht stakeholders uit 25 landen samen om raamwerk te construeren  

-> European Qualifica>on Framework (EQF): 3 heldere principes: 

" Duidelijk kindbeeld dat aandacht vraagt voor de stem vh kind en kinderen ziet als 
ac>eve deelnemers en vormgevers  

" Ouderbetrokkenheid is essen>eel en hun verantwoordelijkheid voor het welzijn vh 
kind moet erken worden 

" Eensgezind dat VV van hoge kwaliteit goed zijn voor alle aspecten van ontwikkeling 
en dat die langdurig zijn  

Vijf dimensies en .en statements 

Toegankelijkheid: 

1. Beschikbaar en betaalbaar  

2. Par>cipa>e aanmoedigen, sociale inclusie versterken en diversiteit omarmen 

Personeel: 

3. Goed gekwalificeerd personeel 

4. Arbeidsomstandigheden bieden mogelijkheden voor observa>e, reflec>e, planning, 
teamwerk en samenwerking met ouders 

Curriculum: 

5. Maximale poten>eel bereiken en op holis>sche manier 

6. Personeel werkt samen met kinderen, collega’s en ouders en reflecteert op eigen prak>jk 

Monitoring: 

7. Monitoring en beoordeling van VV levert relevante info op lokaal, regionaal en/of na>onaal 
niveau om kwaliteit an beleid en prak>jk voortdurend bij te sturen 

8. In belang van kind 

Bestuurlijkheid: 

9. Stakeholders hebben duidelijke rol en verantwoordelijkheid en weten dat ze geacht worden 
samen te werken met andere organisa>es 

10. Regelgeving en subsidiëring maakt het mogelijk om te evolueren naar een recht op pbuliek 
gefinancierde VV en de voortgang wordt duidelijk gerapporteerd naar alle belanghebbenden  
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