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Stemmen van ouders en professionals

Doctoraatsonderzoek

Film een dag in de instapklas

10 focusgroepen met 66 ouders van 
jonge kinderen tussen 2,5 en 4 jaar / 
met migratieachtergrond / mix in SES 
/ 5 vaders / via scholen en
intermediairen

6 focusgroepen met 69 medewerkers
(kleuterleiders, kinderbegeleiders, 
brugfiguren, zorgcoördinatoren)

Regio: Gent, Brussel en Antwerpen



Ouders

• willen weten, voelen en ervaren

“Ik zou heel graag willen weten wat er in de klas met mijn dochter gebeurt. Dat heb ik zo diep 
gevoeld, die nieuwsgierigheid. Ik vroeg me echt af wat doet mijn dochter in de klas en in de 
school?

“Elke dag kom ik rond 10 uur langs de school, want dan kan je de kinderen op de speelplaats zien. 
Toen mijn dochter in een van de klassen vooraan zat, piepte ik soms ook door het raam naar 
binnen. Nu zit mijn dochter in een klas aan de achterkant van de speelplaats en kan ik niet meer 
zien wat er in de klas gebeurt.”

• verlangen naar regelmatige dialoog met leerkracht van hun kind

• hebben vragen, ook al durven ze die niet te stellen

“Ik wist niet dat je naar de leerkracht kunt stappen om iets te vragen. Het is nooit in mij
opgekomen om mijn vraag te stellen. Want de school heeft een bepaalde manier van werken,
wie ben ik om dat te veranderen?”

• hebben vooral vragen over fysieke en psycho-emotionele zorg van kinderen en leren van NL



Dragen ze goed zorg voor mijn kind?

“Ik heb de indruk dat er naar hem gekeken wordt, dat ze zorgen. Als hij zich bezeert, 
plakt er een pleister op de wonde.”

Pleister als symbool voor zorg als aandacht, relationeel gegeven en erbij horen.

Veel ouders hebben schrik dat hun kind er niet bij hoort en uitgesloten kan 
worden in het hier en nu en in de toekomst (bijv. overgang eerste leerjaar, job,…)
 (gebrek aan) zorg als insluitingsprocessen (of uitsluiting)

Zorg als handeling/activiteit én als houding/sfeer
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Kleuterleerkrachten

• vinden contact met ouders soms intens en tijdsintensief

“Het voelt alsof ik elke morgen individuele oudercontacten moet doen maar ondertussen heb ik wel veel kinderen 
in mijn klas”

• voelen zich niet altijd op gemak met ouders in nabijheid

“Leerkracht 1: Sommige kinderen worden er ook heel onrustig van, want ze denken van: ‘ons mama, wanneer 
gaat die nu vertrekken?’ ’t Is soms beter gewoon een korte afscheid en … dan is het even een korte twee minuten 
tranen, en dan is het gedaan. Maar anders wordt dat zo maar uitgesteld en dan…
Leerkracht 2: En soms wenen ze eigenlijk niet, maar doordat mama zolang blijft wenen ze wel. 
Leerkracht 3: Of zo dat mama terug komt piepen aan het raam
Leerkracht 1: Dat is ook gewoon voor uzelf niet fijn hè, dat ze altijd zo op u vingers staan te kijken …dan voel ik 
mij geremd”

• gebruiken soms de info van ouders om beter met kind om te gaan

“Ik vind dat eigenlijk wel leuk dat ouders binnen komen. Ja, ge hebt zo wel rap zo eens iets gevraagd hè. Of: ’t 
ging gisteren niet goed, of ze hebben niet goed geslapen, of ze is een beetje ziek. ’t Zijn zo soms maar kleine 
dingen dat u toch wel veel info kunnen geven. Misschien is ze bang van iets, iets dat op de speelplaats is 
gebeurd.”



Mismatch tussen leren en zorg

“Als ik met ouders praat, lijken ze precies niet geïnteresseerd in wat ik wil zeggen. 

Ik wil het dan hebben over de begrippen ‘groot’ en ‘klein die de kinderen 

vandaag geleerd hebben, terwijl zij dan vooral vragen hebben over de 

gevaarlijke speelplaats en de boterhammendoos”

Zorg en leren zijn verschillend en kunnen niet op hetzelfde moment plaatsvinden?

Hiërarchie tussen leren en zorg



Professionele identiteiten onder druk

“Ik ben een knuffelaar, iedereen weet dat”

Zorg als iets wat vele professionele leerkrachten doen maar niet als deel 
van hun professionele identiteit  creëert interne mentale spanning 
want zorgnoden blijven

“Je moet je hart in een steen veranderen om met de jongste kinderen te werken”

Kinderbegeleiders in onderwijs als reddende engels? 

“Ik ben onlangs moeder geworden en dan denk ik aan die kleintjes en hoe ze tijd 
nodig hebben om zich goed te voelen”

“Wij doen eigenlijk niet zo veel”  nr toilet gaan, zorg,… 

“Ik denk dat een kind zich  goed moet voelen om zich te kunnen ontplooien. Wij kunnen 
daarin wel een grote rol spelen, ook al lijkt het misschien onbenullig of onzichtbaar wat 
we doen.”



Blik op Europa



Gesplitste  systemen

(Voorschoolse en buitenschoolse) kinderopvang en kleuteronderwijs zijn
gesplitst, Verschillende Ministeries zijn verantwoordelijk

Vlaamse, Franse en Duitse gemeenschap van België, Bulgarije, Tsjechië, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Nederland, Polen, Roemenië, …

Split tussen zorg en leren

Abrupte transitie tussen kinderopvang en kleuteronderwijs

Abrupte transities doorheen de dag van een kind

Hoe minder zorg/welzijn, hoe minder evidentie van ouder als partner



Geïntegreerde systemen

Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn geïntegreerd onder 1 Ministerie

Denemarken, Estland, Litouwen, Slovenië, Spanje, Zweden, Kroatië, …
Op weg naar: Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland), Italië en Ierland

Zorg, spelen en leren zijn meer verbonden in pedagogiek van jonge kinderen

Weinig discussies over  zorg op 2-, 3-, 4- jarige leeftijd (bijv. zindelijkheid, 
slapen)

Rol van ouder afhankelijk van ministerie



Brede holistische kijk op opvoeding /ontwikkeling/leren van kinderen

Zorg, leren, socialisatie, spel zijn verbonden

Warme relaties en kwaliteitsvolle interacties

Wederkerige relatie met diversiteit aan ouders en buurt

Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen zijn kansenverhogend



Jonge kinderen hebben doorheen de dag nood aan…



United Nations Committee on the Rights of the Child, UNICEF, & Bernard van Leer Foundation. (2006). A Guide to General Comment 
7: 'Implementing Child Rights in Early Childhood'. Den Haag: Bernard van Leer Foundation.

Recht op 
ontwikkeling (art 6)

Recht op goede 
gezondheid (art 24)

Recht op leren (art 
28/29)

Recht op 
verzorging, 

welbevinden en 
respecteren belang 

van kind (art 3)

Recht op spel en 
vrije tijd (art 31)

Kinderrechtenperspectief



“Door fysiek een ruimte te geven aan de verzorgtafel en materialen in de klas, creëert dit in mijn hoofd 

de idee dat ik tijd mag nemen voor een zorgmoment met een kind. Daarvoor plaste er iemand in zijn 

broek en was dit ‘dju, nu plast die in zijn broek terwijl we bezig zijn’. Alles moest snel gaan. Nu neem ik 

tijd om in relatie te treden met dat kind en in interactie te gaan.”

“Voor het project hadden we ook de vaardigheden om leren en zorg te combineren. Maar nu voelen we 

ons meer ontspannen. Het gaat over het spontane leren. We leren kinderen al veel woordenschat door 

tijd te nemen in zorgmomenten: bijv. een blote buik, voet… Het is fantastisch dat kinderen zo leren en 

verrijkt worden door deze woorden. Dat we dat echt kunnen realiseren in zorgmomenten…Het betreft 

ook een gevoel van veiligheid en vertrouwen waardoor het leereffect weer sterker wordt”

“Wij krijgen meer van de leerkrachten in de volgende klassen te horen dat de kinderen al zoveel kunnen. 

Bijvoorbeeld het benoemen van lichaamsdelen. Het was de eerste keer dat we die positieve feedback 

kregen. Daarvoor hoorden we vooral wat de kinderen nog niet kunnen. Bijv. ze kennen de kleuren nog 

niet. Wat dan meer stress bij ons veroorzaakte. Dus door tijd te nemen in zorg met kinderen, is dit enorm 

vooruitgegaan.”

Eerste resultaten van pilots - educare



“Soms hoor ik de leerkrachten van het zesde leerjaar zeggen: zij moeten naar het 

secundair onderwijs dus moeten ze dit en dit zeker kunnen. Eigenlijk is dit niet geheel 

onze verantwoordelijkheid. Het is ook aan de secundaire scholen om goed in te spelen 

op de kinderen die starten in hun school. Wat is hun beginsituatie? Het is zinloos om 

een kind te vullen met zaken die niet doordringen of die geen deel van henzelf worden. 

Het is meer betekenisvol om te leren: wie ben je? Wat kan je doen? Waar wil je in 

investeren? Welke vaardigheden heb je nodig om deze dingen te doen? Ik zou heel 

graag onze hernieuwde kleuteronderwijs praktijk en visie naar de voorgrond brengen 

als een voorbeeld. Durf om los te laten en bereik een hogere return met kinderen. Dit 

vraagt moed en daadkracht!” (directeur)

Eerste resultaten van pilots - educare



Wat werkt?  

• Educare in het hoofd
– werken aan mindshift bij leerkrachten

– zorg wordt deel van hun professionele identiteit (cfr. leerkracht als opvoeder)

– curriculum als kapstok

• Educare in ruimte: 
– belang van zorgobjecten en zorginfrastructuur 

• Educare in de schoolorganisatie: 
– multidisciplinaire samenwerking leerkracht-kinderbegeleider beter 

ondersteunen 

– voorbij een instrumentele invulling van de ‘kinderverzorgster’ 

– directeur die dit begrijpt, mee uitdraagt en personeel hierin valideert

• Educare doorheen de dag:
– Vaste, vertrouwde gezichten doorheen de dag voor kinderen (cfr. corona)



Eerste resultaten pilots – co-educare

“Ouders kregen een sticker met hun naam en die van hun kindje. Ik vond het belangrijk om goed 
te luisteren en door te vragen: waarom is dat voor jou zo belangrijk? Wat bedoel je daarmee? Heb 
ik dat zo juist begrepen? De ouders vonden de bevraging super. Soms heb je als leerkracht het 
gevoel dat ouders komen ‘controleren’, maar dat was niet zo. Ouders wilden vooral info delen 
over hun kind, zelf iets leren én hun kind bezig zien in de klas. Ik kreeg ook veel complimentjes, 
dat deed deugd”. 

“Ouders vertelden ons: ‘ik wil weten wat mijn kind in de klas doet, ik wil weten hoe die zich voelt’. 
Onze eerste reactie was, ‘oh nee, ouders in de klas! We hebben het al zo moeilijk met de kinderen, 
laat staan dat we er ook ouders moeten bijnemen’. We hadden nog niet door dat, door hen in de 
klas te brengen, dit ons ook kon hélpen.”

“Door corona is alles een beetje in een stroomversnelling gekomen op school. Door de wekelijkse 
stoepbezoeken leerden we onze ouders beter kennen. We hebben die 
stoepbezoeken/huisbezoeken nu echt opgenomen in onze schoolwerking en gaan in het begin van 
het schooljaar naar onze gezinnen. Tegelijk dromen we toch ook van de tijd na corona: we willen 
graag ons dagelijks brengmoment in de kleuterklas terug laten doorgaan, we kijken hier echt naar 
uit!” 

“Als ik samen met mijn kind in de klas ben, is het beter. Hij heeft meer vertrouwen want hij weet 
dat ik er ben. Hij kent zijn plekje in de klas. Hij wil dat ik hem help, maar af en toe zeg ik dat hij het 
wel alleen kan. Hij geeft me een kus en gaat dan spelen. Daarvoor, als ik nog niet in de klas kwam 
had hij van iedereen schrik.” (vader)



Wat werkt?

• Educare als vertrekpunt van dialoog professionals-ouders ‘co-educare’

• Ouders als essentiële infobron zien om beter op maat met kinderen te
kunnen omgaan

• Laagdrempelig klimaat creëren waarin ouders durven vragen stellen

• Warme en inclusieve transitieperiode uitdenken rond de instap:
– Belang van wenprocessen waarin kind, ouders en leerkracht/kinderbegeleider elkaar beter 

leren kennen en gewoon worden

• Dagelijkse warme transitiemomenten in de klas zodat kort afscheid
eigenlijk vanzelf gaat

• Huizen van het kind, buurtorganisaties of kinderopvanginitiatieven als
denkpartner betrekken



Strategieën in omgaan met transities

• Werken aan betere transities tussen thuis (PGO)/kinderopvang en 
school/buitenschoolse met behoud eigen pedagogische visies 

• Werken aan betere transities tussen thuis (PGO)/kinderopvang en 
school/buitenschoolse met uitwisseling en leren van elkaars pedagogische 
visies  op weg naar conceptuele integratie van zorg, leren en spel met 
ouders als bondgenoot

• Wat als je nu met een multidisciplinair team een dag van een kind kan 
vormgeven tussen 7u en 18u vertrekkende vanuit kinderrechten en noden van 
kinderen, families en lokale gemeenschappen?  conceptuele en 
institutionele integratie van zorg, leren en spel



Tenslotte drie aanbevelingen

1. Plaats (co-)Educare centraal in de professionele ontwikkeling van 

kleuterleerkrachten, kinderbegeleiders, zorgcoördinatoren én schooldirecties

2. Maak wennen/warm onthaal rond instap en dagelijkse ‘zachte landing’ in de 

klas een verplicht onderdeel van een pedagogisch beleid in de kleuterschool

1. Maak komaf met de opsplitsing onderwijsbeleid- flankerend onderwijsbeleid

(met sociale voordelen) om schooldag vorm te geven voor jonge kinderen



Meer lezen, kijken of luisteren?

vbjk.be/nl/publicaties/over-de-streep ( film)

klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-relatie-met-ouders/ (film)

https://vbjk.be/storage/files/10db2b89-4250-484b-bb48-1efab9b9f217/boek-kleuterparticipatie-def-lowres-download.pdf (pdf van  
boek warm welkom en wederkerig)

https://vbjk.be/nl/projecten/warme-start-voor-iedereen ( materialen START project transities)

https://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/brochure-betrokken-scholen-betrokken-ouders-12-sleutels-voor-een-goede-ouder-
school-samenwerking.pdf ( brochure 12 sleutels ouder-school samenwerking)

https://soundcloud.com/vbjk-communicatie/naar-een-slimme-inzet-van-kinderverzorgers-in-de-kleuterklas
(podcast educare samenwerking kinderbegeleider-leerkracht)

https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2021/01/ROADMAP-NL.pdf
(roadmap educare via samenwerking kinderbegeleider-leerkracht )

https://www.grotekansen.be/nl/kwaliteitsvolle_interacties/2 (reflectiekader kwaliteitsvolle interacties) 

https://vbjk.be/nl/projecten/educas-creating-child-and-family-friendly-learning-spaces-in-ecec-centres
(roadmap educare via ruimtes) 

https://www.vvsg.be/Leden/Kinderopvang/Doe-pakket%20transities.pdf
(doe-pakket lokale besturen transities) 

https://vimeo.com/593303513 (filmpje transities voor lokale besturen) 

https://vimeo.com/687868546 ( filmpje educare doorheen de dag, inclusief de speelplaats)

https://vimeo.com/687870700 (filmpje educare samenwerking leerkracht-kinderbegeleider)

https://vimeo.com/685844077 (filmpje een pedagogisch middagpauze, educare doorheen de dag)

Over de streep

https://vbjk.be/nl/publicaties/over-de-streep
https://www.klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-relatie-met-ouders/
https://vbjk.be/storage/files/10db2b89-4250-484b-bb48-1efab9b9f217/boek-kleuterparticipatie-def-lowres-download.pdf
https://vbjk.be/nl/projecten/warme-start-voor-iedereen
https://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/brochure-betrokken-scholen-betrokken-ouders-12-sleutels-voor-een-goede-ouder-school-samenwerking.pdf
https://soundcloud.com/vbjk-communicatie/naar-een-slimme-inzet-van-kinderverzorgers-in-de-kleuterklas
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2021/01/ROADMAP-NL.pdf
https://www.grotekansen.be/nl/kwaliteitsvolle_interacties/2
https://www.vvsg.be/Leden/Kinderopvang/Doe-pakket transities.pdf
https://vimeo.com/593303513
https://vimeo.com/687868546
https://vimeo.com/687870700
https://vimeo.com/685844077
file:///G:/pedic lezing/Over de Streep.mp4
file:///G:/pedic lezing/Over de Streep.mp4


Internationale beleidsreferenties

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&rid=4

https://www.researchgate.net/publication/44841473_Caring_and_learning_together_A_cross-
national_study_on_the_integration_of_early_childhood_care_and_education_within_education

https://www.oecd.org/education/school/starting-strong-vi-f47a06ae-en.htm

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2020)31&docLanguage=En

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&rid=4
https://www.researchgate.net/publication/44841473_Caring_and_learning_together_A_cross-national_study_on_the_integration_of_early_childhood_care_and_education_within_education
https://www.oecd.org/education/school/starting-strong-vi-f47a06ae-en.htm
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2020)31&docLanguage=En
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