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Deel 1 – De rol van onderwijs

• Voornaamste taak: verwerven van competenties om in maatschappij te kunnen 
functioneren;

• Onderwijs is hierin niet de enige actor;

• In bepaalde sociale omgevingen worden meer vaardigheden, meer kennis, etc. 
ontwikkeld dan in andere, of ze hebben er meer legitimiteit;

• Compenseren voor deze ongelijkheid is een specifieke emancipatorische taak 
van onderwijs;

• Onderwijs moet er naar streven dat kansen van kinderen/jongeren in de 
samenleving niet alleen afhangen van de kansen die ze van thuis meekrijgen.



Paradox

• Dichten van de (kansen)ongelijkheidskloof

• Verhogen participatiegraad (kwantiteit) op een dwingende manier

• Assumptie: meer kansen om (Nederlands) te leren en dus later schoolsucces

• Daar is veel voor te zeggen, maar effecten vanaf 4 jaar, daaronder 

verwaarloosbaar

• Bovendien nergens ter wereld zo goed uitgebouwd kleuteronderwijs en zo hoge 

participatiegraad

• En toch blijft de (kansen)ongelijkheid zeer hoog en hardnekkig



Hoe komt dit?

• Traditionele grammatica’s van onderwijs worden nauwelijks in vraag gesteld

• Nauwelijks kwalitatieve systemische veranderingen

• Systeemveranderingen in de periferie van onderwijs, niet tot in de kern

• In dynamiek structure- agency wordt het probleem en verantwoordelijkheid 

vooral bij de ’agent’ (i.e. het kind en de sociale omgeving, de ouder) gelegd



Hoe pakken we die uitdagingen nu aan?

• Conditioneel
▪ koalatest

• Deficiëntie
▪ (taal)achterstand

• Kumbaya
▪ ‘Week van de diversiteit’
▪ Meertalige liedjes zingen

• Blaiming the victim
▪ Ouderbetrokkenheid
▪ Taalgebruik thuis

• Interne outsourcing
▪ Pull-out klassen; bijspijkerklassen
▪ zomerklassen

• Periferie 
• Gefragmenteerd



De uitdagingen in de kern van onderwijs genegeerd

• Nauwelijks kritische reflectie over de culturele en sociale constructie van 

onderwijs, op de grammatica’s van onderwijs

• Twee kernuitdagingen worden in huidige beleid genegeerd en scholen en 

leerkrachten worden aan hun lot overgelaten:

▪ Omgaan met toenemende diversiteit in school en klas

▪ Creëren van kwalitatieve inclusieve leeropgevingen waarin alle leerlingen 

kunnen excelleren



Ons fundamenteel denken over diversiteit en onderwijs 

ontkent diversiteit als uitgangspunt.

We erkennen diversiteit, maar blijven het moeilijk vinden om 

het als de norm in onderwijs te beschouwen.

We erkennen diversiteit, enkel als conditie tot inpassing, als 

een ‘thema’, in de periferie. Waardoor het meteen wordt 

gedevalueerd tot afwijking, achterstand, probleem, …



Gefragmenteerde antwoorden

• Segregatie
• Cognitieve kloof
• Transities
• Ongelijkheid
• Excellentie
• Armoede
• ASS
• ADHD
• Geletterdheid
• Ouderbetrokkenheid
• Accountability
• …



• Een beleid voor elk probleem, uitdaging, 

kind, …

• « hoofdtaak » <-> aanpakken van al deze

uitdagingen

• Drastische shift nodig naar een meer

inclusief diversiteitsbeleid dat focust op 

de basics, de kern en op het verhogen van 

de kwaliteit



Een inclusief diversiteitsbeleid

Management 
(krachtig 

beleidsvoerend 
vermogen)

Beliefs & 
bekwaam-
heidsgevoel

Inclusieve 
praktijken

(klas & school)



• Omgaan met diversiteit / 

meer inclusief werken

• → vereist niet zozeer

nieuwe praktijken

• → vraagt om het bekijken

van bestaande praktijken

vanuit een andere lens / 

filter

Disposities



ALIEN

ATOMIC

HAPPY

MINDBENDER

BLACK & WHITE

NEGATIVE

PARTIAL FOCUS

SOFT

VINTAGE

Beliefs functioneren als een
soort filter

Beliefs beïnvloeden de 
opportuniteiten die je ziet in de 
klaspraktijk om aan diversiteit
tegemoet te komen

Opvattingen als startpunt om 
praktijken te veranderen



Gevoel van bekwaamheid

• Kan mediëren tussen beliefs & handelingen

▪ Weten dat iets belangrijk is <-> weten hoe 

iets te implementeren in de praktijk



Competenties van schoolteams versterken

Houding tegenover verschillende vormen van diversiteitA 1

Visie over de rol van onderwijs op vlak van diversiteitA 2

A. Attitudes

B. Gevoel van bekwaamheid

Oog hebben voor diversiteitB 1

De krachten bundelen met collega’s en externe partners

Elke leerling laten (excel)lerenB 2

Leerlingen begeleiden tot kwaliteitsvolle interactiesB 3

B 4

De krachten bundelen met diverse oudersB 5



Centrale ingrediënten voor een inclusief diversiteitsbeleid en
– praktijk die ook bijdragen tot minder ongelijkheid

▪ Diversiteit als de norm, de kern van onderwijs (tot in de didactiek)
▪ Inclusieve leeromgeving als uitgangspunt
▪ Diversiteit waarderen en benutten
▪ Het binaire overstijgen
▪ Hechte teams en samenwerking met externen
▪ Kwaliteit van talige klas interactie
▪ Taal als vehikel waarmee kennis wordt geconstrueerd
▪ (multimodale) geletterdheid
▪ meertaligheid 
▪ Inclusief, kwaliteitsvol en volgehouden talenbeleid
▪ Sterk, kwaliteitsvol en breed assessmentbeleid
▪ Gedeelde verantwoordelijkheid: leerlingen- ouders-school
▪ Continue professionalisering
▪ Monitoring en (zelf)reflectie

Maximale ontwikkelingskansen voor ALLE kinderen



Deel 2 – Inzoomend op Kleuteronderwijs

1 – De systemische condities
2 – Het splitsen van ‘edu-care’
3 – ‘Wederkerigheid’
4 – Transities 
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

De ratio

Kinderopvang: ratio 1 begeleider - 8 à 9 kinderen 

(wat al tot de hoogste van Europa behoort en is tegenwoordig een speerpunt in de acties tegen 

het beleid van Beke: die ratio moet dringend omlaag) 

op 2,5 jaar abrupt naar kleuteronderwijs: ratio 1 begeleider - minstens 22 kinderen

Waarom niet voor de jonge kinderen starten met kleine klassen en geleidelijk aan 

uitbouwen/vergroten?

(instapleeftijd in 1975 door minister H. De Croo verlaagd naar 2,5 jaar. Omwille van ‘overschot’ 

van kleuterleerkrachten?) 
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

Kleuteronderwijs is gratis, kinderopvang niet. 

Kinderopvang is niet makkelijk bereikbaar voor kwetsbare gezinnen --> transitie van 

thuis naar kleuteronderwijs is een erg harde.

Leeftijd van 2,5: is historisch gegroeid maar is eerder een uitzondering (samen met 

Frankrijk); 

Bijv. in Nederland: vanaf 4 jaar. 

Is het een idee om die leeftijd terug naar boven te brengen?
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities1 -

Dubbel gesplitst systeem in (oa) Vlaanderen:

- tussen kinderopvang (= Welzijn) en kleuteronderwijs (= Onderwijs)

- tussen zorg en leren: kinderopvang = zorgende plek (maar mag volgens evaluatie 

wel meer inzetten op het educatieve); kleuteronderwijs net het omgekeerde 

(zie verder over educare). 
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

‘Horizontale transities’

Verschillende ‘profielen’ doorheen de dag van een kind: 

- buitenschoolse opvang (met begeleiders die opgeleid zijn of door de VDAB 

gestuurd of …), 

- ‘kinderverzorgsters’ ter ondersteuning van de kleuterleerkracht, 

- toezichters op speelplaats en tijdens refter (soms vrijwilligers),

- naschoolse opvang ... 

Splitsing met de kleuterleerkracht die zich dan enkel op leren moet/mag focussen

21



1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

Met soms weinig (geen) overlegmomenten om tot een ‘pedagogische continuïteit’ en 

samenwerking tussen verschillende profielen te komen.

In sommige curricula van bacheloropleidingen Kleuteronderwijs wordt zelfs met geen 

woord gerept over ‘buitenschoolse opvang’ en de mogelijke band die een kleuterteam 

daarmee kan hebben.

Pogingen zoals in de stad Gent om daar meer stroomlijn in te steken.
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

Geen/amper kindvrije uren 

voor

- Overlegmomenten allerhande

- Administratie

- Voorbereiding van activiteiten

- Inwerken in nieuwe methodieken (‘ijsbergrekenen’)

- …

Nu: alles nà de uren, dus amper tijd voor een permanente professionalisering, uitbouw 

van een reflectiecultuur, …
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

De ‘kinderverzorgster’

(is denigrerende term volgens de kinderbegeleiders zelf)

Zijn opgeleid, bijv. in PJK, tot pedagogische coach of tot kinderbegeleider (‘7de jaar 

zorg’), hebben kennis gemaakt met pedagogisch raamwerk, met activiteiten 

organiseren (schoolvakanties) ... 

Maar

worden ‘herleid’ tot ‘pipikaka-madammen’, staan soms in 4 scholen tegelijk, weten 

niet altijd goed wie hun ‘eigenlijke’ baas is …

= werkbaar werk?
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

Vl. regeerakkoord: “Om de kwaliteit ook in het kleuteronderwijs te verhogen, 

vrijwaren we maximaal de lestijd door het aandeel zindelijke kleuters te laten stijgen.”

(maatregel van Weyts voor extra ‘kinderverzorgsters’ → verloop van kinderopvang 

naar kleuteronderwijs)

De scheiding tussen care en leren blijft behouden.

Grote vraag naar meer pedagogische samenwerking tussen kinderbegeleiders (bijv. 

van voor/naschoolse opvang) en ‘kinderverzorgsters’ met kleuterleerkracht 

(experimenten zijn lopende, zoals het DuJo-project van VBJK en Arteveldehs)
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

Zindelijkheid

Michel Vandenbroeck (UGent) spreekt over een constructiefout

‘Het probleem is niet dat ouders hun kind niet zindelijk maken tegen de tijd dat het naar school 

gaat, maar wel dat het terechtkomt in een school waar ze daar niet mee om kunnen gaan. Men is 

het model van het lager onderwijs op almaar jongere kinderen gaan toepassen. Loopt het mis, 

dan is dat de schuld van de ouders. De discussie over de zindelijkheid van kleuters is hier de 

kanarie in de koolmijn. Doordat er een constructiefout in ons kleuteronderwijs zit, zijn er nog veel 

meer zorgnoden waaraan niet tegemoet wordt gekomen.’ 

(Knack, 16 okt. 2019)
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

Het ‘1 september’-moment

Je hebt enerzijds de instapklas met 7 instapmomenten, waardoor die aan het eind een 

veel te grote klas wordt.

Je hebt anderzijds ‘1 september’ als enig overgangsmoment. Maar dit criterium houdt 

geen rekening met ontwikkelingstempo (en geboortemoment) van kinderen. 

Er is het fenomeen van wie vroeger of later in het jaar geboren is.

“Kinderen die in januari geboren zijn, presteren beter op school en vinden na hun studies 

sneller een goede baan dan hun klasgenoten die later in het jaar zijn geboren.” (onderzoek 

van arbeidseconoom Stijn Baert, UGent) 
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1 - Constructiefouten in het kleuteronderwijs – de systemische condities

Er zijn scholen (bij ons weten nog niet in Vlaanderen) die 3 overgangsmomenten voorzien, zodat 

het kind kan doorgroeien wanneer het daar open voor staat, klaar voor is (in samenspraak met 

kind en ouders). Zou een goed idee kunnen zijn voor de hele lagere school?

Dit systeem laat het geboortejaar als groeperingscriterium gedeeltelijk los en kijkt intens naar het 

ontwikkelingstempo van het kind. Andere structuur en begeleidingstaken zijn dan nodig:

- Meer werken in leefgroepen (met 3 ‘schooljaren’ bij elkaar),

- Leerkrachten worden ‘masters in differentiëren’ en worden navenant geprofessionaliseerd (je wordt als 

leerkracht continu uitgedaagd om af te stemmen op de diversiteit), 

- In team werken dan ‘alleen voor de klas’, 

- Zittenblijven is niet meer aan de orde, enz.
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2 – Het splitsen van ‘edu-care’

‘Educare’ is te vertalen als een ‘zorgzame spel- en leeromgeving’ creëren. Hierin zit 

zorg, spel en leren samen.

Het is bijna een illusie dat je die drie elementen bij (jonge) kinderen uit elkaar kunt 

halen, en toch gebeurt het voortdurend in de hoofden van vele professionals en 

ministers. En soms zelfs van bach. kleuterond.:

• “Liefst pamperklassen vermijden zodat kleuteronderwijzer zich kan focussen op de 

kern van haar taak.”

• “Zindelijkheid is de verantwoordelijkheid van de ouders. Voor meer info kunnen ze 

terecht bij Kind & Gezin.”
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2 – Het splitsen van ‘edu-care’

Zorgmomenten worden gezien als vervelend, ‘je afleidend van je kerntaken’, ‘daar zijn 

we niet voor opgeleid’ ... 

In geïntegreerde systemen stelt het ‘probleem’ zindelijkheid zich zelfs niet. Die kijken 

raar op als wij over dat ‘probleem’ beginnen.
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2 – Het splitsen van ‘edu-care’

Zorgmomenten worden niet gezien als mogelijke leer/educatieve momenten. 

Net zoals speeltijd technisch gezien de (welverdiende) koffiepauze is voor de leerkrachten 

en geen educatieve omgeving/tijd/ruimte. 

Net zoals het eetmoment ’s middags een technische afhandeling is van eten

en geen moment om met de kinderen tot rust te komen, om er ook een leer- en sociaal 

welbevindenmoment van te maken. Nu meestal een stressvol moment voor en tussen 

tientallen kinderen.

Net zoals slaapmomenten ‘vervelend’ zijn, want ‘neemt leertijd’ weg.

Zorg is ‘vervelend’, speeltijd en refter worden georganiseerd volgens de schoolse 

grammatica, slaapklasjes zijn er niet altijd of worden afgeschaft, enz. 

→ is tegenovergestelde van een kindgerichte benadering.
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3 – Wederkerigheid

Er wordt veel moeite gedaan om de ouders die hun kinderen niet, weinig of laat naar 

het kleuteronderwijs sturen te overtuigen van het belang van kleuteronderwijs. 

Dat belang is er uiteraard.

Maar het gaat vrij eenzijdig, het is eenrichtingsverkeer.

Het gaat over het schoolrijp maken van kinderen.

Het gaat over adaptatie aan de onderwijsgrammatica.
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3 – Wederkerigheid

Opnieuw gevonden bij een bacheloropleiding kleuteronderwijs: ‘is het kind 

schoolrijp’?

“Volgende vragen kunnen helpen bij deze inschatting: 

− Kan het kind al een aantal uren zonder zijn ouders? 

− Begrijpt het kind dat het straks weer opgehaald wordt? 

− Is het kind voldoende taalvaardig om zich verstaanbaar uit te drukken? 

− Kan het kind zelfstandig eten en zijn jas aan- en uittrekken?”
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3 – Wederkerigheid

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de school ‘rijp’ is om met de heel verschillende 

noden, basisbehoeften, ontwikkelingstempo’s van kinderen (kortom diversiteit) om te 

gaan en er een onthaalbeleid en infrastructuur voor uit te bouwen?

Concept van ‘kindrijpe scholen’

Speelt men voldoende in op de zorg van de allerjongste kinderen? bijvoorbeeld 

slaapbehoefte en daarvoor infrastructuur en tijd voor voorzien.

Houdt men voldoende rekening met fysieke behoeften van (jonge) kinderen: 

knuffelen, aanraken, troosten ...?

…
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3 – Wederkerigheid

Wederkerigheid wil ook zeggen: luisteren naar de bezorgdheden en verwachtingen 

van de ouders en hen ook als expert erkennen.

Zorgen van ouders zijn bijvoorbeeld:

• Kunnen kinderen slapen of rusten?

• Worden kinderen ondersteund in eetmomenten?

• Wat gebeurt er tijdens de speelplaatsmomenten?

• Hoe verlopen de toiletmomenten?

• Wat als mijn kind verdriet heeft of angstig is?

• ...
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3 – Wederkerigheid

Wederkerigheid als centraal begrip in de relatie tussen school en ouders (die begint in 

de kleuterklas). 

Zo ontstaat vertrouwen. 

Hoe wederkerigheid ‘installeren’ in het verwelkomen van ouders in de klas (<--> ‘de 

streep’), in het breng- en haalmoment, tijdens de kindbespreking ...?
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4 – Transities

Zijn altijd een moeilijk moment, dus ook van thuis/kinderopvang naar kleuteronderwijs 

en van kleuter naar lager (de zgn. ‘verticale’ transities). 

Die transities kunnen vrij abrupt zijn, learn it the hard way. Zeker voor wie de taal niet 

begrijpt, voor wie slechts één wenmomentje snel-snel heeft gehad ... Er is een link met 

vroegtijdig schoolverlaten.

Via projecten als AMIF en InTrans zetten SDL en VBJK in op langdurige, zachte, 

inclusieve transities, op het tempo van kind en ouder, met een samenwerking tussen 

kinderopvang en kleuteronderwijs, enz. 
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4 – Transities

Evengoed zijn er abrupte transities doorheen de dag van een kind (de zgn. 

‘horizontale’ transities). 

Overigens: in het InTransproject gaan we in mei met beleidsmakers (uit de netten, 

vakbonden, ...) op bezoek in ‘geïntegreerd kindsysteem’-land Denemarken, om de 

voordelen ervan te bekijken en om beleidsmakers uit de 4 betrokken landen met 

elkaar te laten discussiëren.
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Vragen, bedenkingen?
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