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Agenda (te veel!)

• Impact van de overgang en systeem-inefficiënties

• Geschiedenis en verschillen tussen landen

• Eigenheid van het kleuteronderwijs

• Strategieën om overgangen te versoepelen

• Integrale kindcentra 0-6 of zelfs 0-12

• Transformatieve governance



Overgangen in sociaal-ecologisch
systeemperspectief
• Drastische veranderingen:

• Fysiek-ruimtelijke en materiële omgeving
• Sociale relaties met klasgenoten en leerkrachten
• Nieuwe routines en activiteiten, ander gewenst leergedrag
• Ouder-school-leerkracht relaties, onzekerheid bij ouders.

• De helft van de kinderen ervaart verminderd welbevinden, een vijfde heeft
langdurig last van de overgang → stress, teruggetrokken gedrag, 
verminderd pro-sociaal gedrag, verminderd leergedrag – grotere negatieve
impact bij kinderen met (sociaaleconomische) risico’s.

• Verzachtende factoren: 
• Veerkracht van het kind (zelfregulatie, zelfconcept, ervaren positieve sociale relaties). 
• Ondersteunende, goed geïnformeerde gezinsomgeving.
• Mate van fysieke, sociale en educatieve continuïteit kleuter-lageronderwijs.



Systeem-inefficiëntie

• Een matige of slechte start in het lager onderwijs 
na de overgang heeft (grote) negatieve gevolgen
voor de schoolprestaties en het welbevinden op 
lange termijn (Alexander & Entwisle, 1998).

• Onderbrekingen en overgangen in het systeem
beperken het cumulatieve effect van de 
verschillende fasen van onderwijs.
• Uitdoving van effecten van voorschoolse programma’s

zijn voor een belangrijk deel te wijten aan de overgang
van kwalitatief hoogwaardig voorschools onderwijs 
naar kwalitatief laagwaardig lager onderwijs.

• Discussiepunt: meer continuïteit en afstemming, 
impliceert dat ‘schoolification’ of juist nieuwe
vormen van complementariteit en synergie? 
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Geschiedenis en padafhankelijkheid

• De wortels van het kleuteronderwijs gaan terug tot het begin van de 19e 
eeuw.

• De geschiedenis toont een voortdurend verschuivend spanningsveld tussen
zorg en opvang (bewaarscholen, kinderasielen), economische belangen
(industrialisatie, arbeidsdeelname vrouwen), filantropie, verheffing, 
emancipatie en kindgerichtheid (Lanark Infant School, Fröbel, Montessori).

• Het onderwijsbestel als veld van machtsstrijd tussen kerk en staat, tussen
de levensbeschouwelijke zuilen, tussen sociale klassen, en als deel van het 
project van natievorming.

• Twee stelsels (zie bijv. Penn, 2009): Fröbel en Montessori voor de gegoede
burgerij, schoolse op controle en aanpassing gerichte en vaak medisch
ingestoken programma’s (‘nurseries’) voor de lagere sociale klassen
(wisselend aanbod en gebruik).



Robert Owen, industrieel in Schotland, filantroop
The New Lanark Infant School 1816

Gericht op kinderen van ouders die beiden moesten
werken in de mijnbouw en industrie, reden waarom de 
kinderen hele dagen vervuild, ondervoed en
ongeregeld rondzwierven op straat. Er zijn geen foto’s
– wel idealistische tekeningen.



Kleuteronderwijs in België

• België was wereldwijd de koploper met de invoering van grootschalig
kleuteronderwijs vanaf het einde van de 19e eeuw
• In 1910 volgde al 60% van de driejarigen kleuteronderwijs en dat werd alleen

maar meer; cijfers die in andere landen pas ruim na WOII werden bereikt.

• Socioloog Willekens verklaart deze voorsprong uit de machtsstrijd
tussen liberale staat en de katholieke kerk (en later ook de 
socialistische zuil) en het door de intellectuele aanvoerders van deze
zuilen breed uitgedragen belang om kinderen al vroeg in de eigen 
ideologie te socialiseren

→ Notitie: lokaal georganiseerd, maar wel onder hiërarchische sturing
binnen de zuilen en onder het ministerie van onderwijs.



Frankrijk

• Ook Frankrijk is interessant (Martin & Le Bihan, 2009): 
• Vroeg universeel kleuteronderwijs (école maternelle) vanaf 3 jaar (eind 19e 

eeuw), aanvankelijk privaat-lokaal aangeboden met een groot bereik.

• Scherpe scheiding van staat en kerk, resulterend in een verbod op private 
(katholieke) kleuterscholen, wat leidde tot een daling van aanbod en gebruik. 

• Worsteling met aanbod kinderopvang (crèche), gedecentraliseerd gemeentelijk
beleid, maar wel ervaren urgentie (fertiliteitsbeleid, werkende vrouwen).

→ Notitie: lokaal aanbod, maar hiërarchisch centralistische sturing door de 
nationale staat (verantwoordelijk voor curriculum en kwalificaties, opleiding en
salaris personeel).



Scandinavische landen

• En de Scandinavische landen ook (Bochorst, 2009; 
Neuman, 2009): 
• Aanvankelijk hooguit asielachtige kinderopvang voor de 

allerarmsten in een overwegend agrarische samenleving 
naast private educatie in de traditie van Fröbel en 
Montessori voor de gegoede burgerij.

• Al vroeg (in 1900 in Denemarken) versmelting van beide 
tradities vanuit een sociaalpedagogische visie, doorgroei 
naar universele voorziening pas vanaf de jaren 50.

• In de jaren zestig/zeventig definitieve afslag naar 
universalisme.

→ Notitie: lokale gemeenschappen (gemeenten) zijn 
verantwoordelijk, geen verzuiling of natievorming, sterke 
positie van pedagogische professionals, groot vertrouwen.

In Denemarken spelen kleuters
met Lego ☺



Twee wetten

• Wet van de Remmende Voorsprong: 
• Landen met al vroeg universele voorzieningen voor jonge kinderen in de 

onderwijstraditie (België, Frankrijk, Nederland) hebben moeite tegemoet te 
komen aan de behoefte van ouders aan zorg-opvang en ondersteuning van de 
brede ontwikkeling, vorming, sociale en persoonlijke ontwikkeling van hun
kinderen (cf. Van Laere & Vandenbroeck).

• Wet van de Bevorderende Achterstand:
• Landen die relatief laat hebben gekozen voor universeel kleuteronderwijs, na

de 2e feministische golf, in een periode van toenemende arbeidsdeelname
van vrouwen (Scandinavische landen, Noord-Italië) of die na het 
communistische tijdperk hun systemen opnieuw opbouwen (Polen, Slovenië), 
komen eerder tot universele ‘educare’ – soepele combinatie van zorg en
educatie - vanaf jonge leeftijd (0 of 1 jaar).



Padafhankelijkheid
(Schweie & Willekens, 2009)

• Onze instituties zijn oud, soms heel oud (zoals het Belgische
kleuteronderwijs), belichaamd in gebouwen, lokalen, 
jaarklassystemen, wetgeving, verzuilde besturen, sectorale grenzen, 
tradities, vakbonden en professionele logica’s die zichzelf binnen
veilige grenzen (stabiele financiering) reproduceren.

• Maatschappelijke context anno 2022 – toenemende diversiteit, nood
aan (goed opgeleide) arbeidskrachten in een diensteneconomie en
hoogtechnologische maakindustrie, veranderde genderrollen, 
toenemende ongelijkheid op basis van brede cognitieve en niet-
cognitieve vaardigheden, en hybridisering van het onderwijs.

• Passen onze systemen nog?



Het begrip schoolrijpheid en de eigenheid van 
het kleuteronderwijs
• Schoolrijpheid als doel van het kleuteronderwijs kwam neer op aanpassing

van kinderen aan vorm, curriculum en didactiek van het lager onderwijs.
• Stil kunnen zitten, luisteren naar instructie, zelfredzaam zijn (veters strikken, jas aan

trekken), emotioneel stabiel zijn, fijn-motorische vaardigheden.

• Ontluikende schoolvaardigheden (ontluikende geletterdheid, gecijferdheid), 
communicatieve vaardigheden, aangenaam pro-sociaal gedrag.

• Zelfregulatie van gedrag en emoties (enthousiast zijn als dat gepast is, beheersing
van impulsen als dat nodig is, conflicten oplossen), leergedrag en executieve functies.

• Sociaal en emotioneel leren (SEL): zelfbewustzijn (‘growth mind-set’, positief –
academisch – zelfconcept, subjectieve competentie, autonomie), sociaal bewustzijn
(empathie), relationele vaardigheden (samenwerken), verantwoordelijke beslissingen
nemen, openheid voor nieuwe (leer) ervaringen, nieuwsgierigheid, creativiteit.

• Nieuwe wijn?



Schoolklas: vroeger en nu

• Veranderingen en constanten



Eigenheid van jonge kind (kleuter) onderwijs

• Curriculumvergelijking (12 EU landen; Sylva et al., 2015) toont
opmerkelijke overeenstemming:
• Beeld van het kind als een uniek, actief explorerend en lerend individu, spel

en ervaringsgericht werken als belangrijkste mechanismen van ontwikkeling
en leren.

• Kindvolgende en sensitieve pedagogiek – initiatieven van kinderen leidend.

• Holistisch programma van activiteiten in een breed spectrum van 
ervaringsgebieden en ontwikkelingsdomeinen (motorisch, fysiek, cognitief, 
communicatief, creatief, sociaal, moreel).

• Verwijzing naar kinderrechten en democratisch burgerschap, diversiteit en
inclusive, kind als lid van een gemeenschap.



Meest genoemde ervaringsgebieden en 
ontwikkelingsdomeinen (Sylva et al., 2015)
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Kleuteronderwijs in praktijk

• Kenmerkende werk- en leervormen:
• Groepsgesprekken

• Interactief voorlezen

• Educatieve dialogen (tellen, meten, w&t)

• Werken met speciale ontwikkelingsmaterialen

• Ontdekkend leren rond natuur en techniek

• Constructiespel, doen-alsof spel, rollenspel

• Creatieve en musische activiteiten

• Bewegen, gym, fysiek spel

• Samenwerken aan projecten

• Ideaalbeeld, maar praktijk soms weerbarstig.

22% van de tijd niets doen en wachten,
18% van de tijd opruimen en overgang
naar andere activiteit



CARE-project: ideaalbeeld in de vorm van een 
geannoteerde videotheek

 

 

 
 
 

 

Why are the teacher interactions from this clip considered 

high-quality? 
 

High-quality 
interactions 

Child well 
being 

Educational 
dialogues 

Emerging 
indicators 

Barata, Aguíar, Cadíma, Henriksen, Slot et al. (2016)
http://ecec-care.org/resources/video/video-library-good-practices/

http://ecec-care.org/resources/video/video-library-good-practices/


Geobserveerde proces 
kwaliteit van good
practices in 9 landen
• Vergelijkbare patronen tussen 

landen: emotionele kwaliteit 
hoog, educatieve kwaliteit 
laag tot matig.

• Verschillen het grootst bij: 
• Kindvolgendheid.
• Educatieve kwaliteit.

• Het is mogelijk hoge 
emotionele kwaliteit te 
combineren met hoge 
kindvolgendheid en hoge 
educatieve kwaliteit.
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Strategieën voor soepele overgangen

• Verschillende strategieën voorgesteld en beproefd (Ahtola et al., 2011; 
Kagan & Tarrant, 2010; Lazzari et al., 2020; Shuey et al., 2019):
• Versterken van de continuïteit van curriculum en pedagogiek
• Gezamenlijke curriculumontwikkeling
• ‘Warme’ overdracht ontwikkelingsplan/groeiportfolio
• Interprofessionele samenwerking en gezamenlijke professionalisering
• Gezamenlijke extracurriculaire activiteiten (feesten, voorstellingen) 
• Ouderavonden, uitvoerige communicatie met ouders
• Bezoekjes kinderen aan de nieuwe school om te wennen

• Geen gelopen koers: met name interprofessionele samenwerking rond
curriculum en pedagogiek – een van de meest effectieve manieren (Ahtola
et al., 2011) – komt doorgaans moeizaam van de grond.



Ontwikkelingstrajecten & hun verknopingen

emotioneel taal-cognitief sociaal moreel
0-1 Fysieke veiligheid

Veilige gehechtheid
Vertrouwen ander & wereld
In-Externe emotieregulatie
Primaire identiteit

Selectieve aandacht
Exploratie van objecten (objectbegrip, 
kennis van de wereld,  causaliteit, …)
Lichaamsbeeld
Klanksysteem van de taal

Proto-conversatie
Afstemming op ander
Beïnvloeden van ander
Intersubjectiviteit
‘Intention-reading’
Wijzen, gebaren

Begin verschuiving van externe naar 
interne emotieregulatie, met name ‘self-
soothing’

1-2 Emotionele zelfregulatie
Sociaal perspectief nemen
Begin empathie
Sociale identiteit

Executieve aandacht
Exploratie van ruimten 
Ruimtelijke cognitie
Woordenschat

Begin kind-kind relaties
Perspectief nemen
Co-regulatie van activiteiten emoties
Parallelle activiteiten

Externe gedragsregulatie
Begin van zelfregulatie in gedrag

2-4 Emotionele zelfregulatie
Empathie
Begin emotionele autonomie
Zelfstandige exploratie 
Inbedding identiteit in verhalen

Cognitieve zelfregulatie
Inzicht in getallen en ruimte
Kennis van de wereld
Woordenschat
Grammatica & narratieve vaardigheden

Co-regulatie cognitie-emotie
Kind-kind relaties
Samenspelen samenwerken
Spel-met-regels
Rollenspel & Fantasiespel

Van externe naar interne gedragsregulatie
Overnemen van sociale en morele regels
Zorgzaamheid en hulp

4-6 Emotionele zelfregulatie (conflictoplossen, 
motivatie)
Verdere inbedding van identiteit in de 
verhalen van familie, gemeenschap, natie
Erkenning van diversiteit

Cognitieve zelfregulatie (werkhouding)
Ontluikende geletterdheid
Ontluikende gecijferdheid
Kennis van de wereld
Meervoudige talentontwikkeling

Samenwerken aan complexe taken 
Rollenspel & Fantasiespel
Organiseren / leiding geven
Adaptief gedrag grote groep

Begrijpen en internaliseren regels, 
waarden, normen
Oordelen over goed en fout
Besef van en respect voor diversiteit

6-12 Emotionele zelfregulatie (doelgericht, 
zelfsturend, verantwoordelijk)
Grotere autonomie
Vorming eigen identiteit in relatie tot peers 
en familie

Metacognitieve vaardigheden
Schoolse vaardigheden
Kennis van de wereld
Meervoudige talentontwikkeling

Sociaal-verantwoordelijk gedrag
Grotere ruimten verkennen, met peers
Ondernemen, organiseren, leiding geven

Verwoorden van regels en achtergrond 
daarvan.
Open staan voor andere perspectieven
Kritisch-moreel redeneren
Burgerschap & interculturele competentie



Integratie kinderopvang-(kleuter)onderwijs

• Integratie van kleuteronderwijs en lager onderwijs → bijvoorbeeld in 
Nederland en het VK.

• Programma’s voor PreK-3rd grade gebaseerd op nauwe samenwerking
tussen voorschoolse programma’s, kleuteronderwijs en lager 
onderwijs in de VS.

• Integrale Sure Start centra (wat er nog van over is) in het VK.

• Ontwikkeling van integrale kindcentra voor 0-12 in Nederland.

• Experimenten met peuter-kleuter groepen en interprofessionele
samenwerking kinderopvang-kleuteronderwijs.



Newham, Londen:
geïntegreerd kindcentrum
0-12 jaar in een multiculturele, 
meertalige arme buurt.

Uitzonderlijk goede
prestaties op nationale
eindtoets.

Barnes et al. (2018)



IKC De Wijde Wereld

Naast regulier basisonderwijs worden er in De Wijde Wereld allerlei andere
activiteiten in afwisseling met onderwijs aangeboden. Kinderen kunnen
vanaf 6 weken tot 4 jaar opgevangen worden in vaste, verticale groepen
binnen het centrum. Voor kinderen vanaf drie jaar wordt de mogelijkheid
geboden samen te spelen met kinderen van groep 1-2 om de overgang naar
het basisonderwijs zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.

Er zijn in de dagindeling voor de oudere kinderen vijf verschillende vormen
van ‘tijd’: onderwijstijd, sporttijd, wereldtijd, eigen tijd en etenstijd. In de
Wereldtijd kunnen kinderen met tal van activiteiten aan de slag. Het thema
dat binnen de Onderwijstijd aan de orde is vormt daarbij het uitgangspunt.
Op woensdag en vrijdag is de dag van 8.30-12.30 uur. Daarna kunnen de
kinderen vanaf 12.30 uur gebruik maken van de naschoolse opvang. In de
vakantie is ook vakantieopvang mogelijk.



Laterna Magica
IKC (basisonderwijs en
voor- en buitenschoolse
opvang) in Amsterdam



Systeemfouten

• Bubbels, schotten, loopgraven - van oudsher is er een sterke
scheiding tussen de sectoren onderwijs, opvang, zorg, welzijn –
aanbodsturing vanuit een verouderde professionele cultuur.... 
• Verschillende financieringssystemen, organisatieculturen, bestuurlijke

vormgeving, wettelijke kaders, professionele identiteiten, eigen data-
systemen, tunnelvisies en gekleurde brillen, concurrentie.

• Maar…. de omvang, complexiteit en veranderlijkheid van de 
problematiek (bijv. onderwijsachterstanden, integratie) vraagt om 
probleemsturing, flexibiliteit, afstemming op behoeften en
mogelijkheden van doelgroepen, multidisciplinariteit, en permanente
innovatie (lerende organisaties en netwerken).

• Collectieve intelligentie.



Transformatieve governance

• Wijk- of regiogerichte samenwerking van onderwijs, opvang, zorg, 
welzijn, jeugdwerk, bedrijfsleven… in netwerken om complexe, lokaal
variërende problematiek aan te pakken.

• Rol van het lokale bestuur: problemen identificeren, doelen
formuleren, middelen bijeenbrengen, identificeren/selecteren van 
partners, faciliteren en stimuleren van netwerken.
• Gezamenlijk concrete doelen stellen, elkaar leren kennen en onderling

vertrouwen opbouwen, communicatie, visionair democratisch leiderschap, 
kennis- en datadeling, monitoring van de resultaten, terugkoppeling.

• Leiding: de gemeente zelf of een (kleine) externe organisatie die 
namens de gemeente het netwerk beheert en aanstuurt.



Centrale 
(grote) partner

externGemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

A) weinig interactie, zwakke gemeentelijke sturing C) centrale partner stuurt, beperkte interactie, indirecte rol gemeente

D) veel en meerzijdige interactie, coördinatie door gemeente E) veel en meerzijdige interactie, coördinatie door externe partij

B) enige interactie en gemeentelijke sturing in deelnetwerk

Welke netwerkvorm het beste past,
is afhankelijk van de lokale context.
Netwerkvormen A en B zijn suboptimaal
(weinig of geen samenwerking),
netwerkvorm C is ook niet optimaal
(gezondheidszorg: groot ziekenhuis werkt
samen met lokale gezondheidscentra, 
huisartsen en wijkverpleging → preventie
komt moeilijk op gang).



Pedagogisch-educatieve ecosysteem: wijk- of 
regiogericht, gecoördineerd, geïntegreerd

Lagere school

Kinderopvang

Jeugdhulp

Schaduw onderwijs

Vrije tijd, sport, 
culturele sector

Voortgezet Onderwijs

Naschoolse opvang

Consultatiebureaus
Kind & Gezin

Buurtwelzijnswerk

Jeugdwerk

Beroepsonderwijs
Bedrijven

10-14 scholen, uitgestelde
selectie, opstromen

School → werk
Preventie VSV

Integrale Kindcentra, 
geïntegreerde voorzieningen

Opvoedingsondersteuning
(‘progressive universalism’)

Preventieve jeugdzorg
Passend-inclusief onderwijs

Brede vaardigheden en
talentontwikkeling

Kleuterschool



Kwaliteit voorschoolse educatie & kleuteronderwijs

• Inspectie van het Onderwijs 
(2019): beoordeling kwaliteit
VE en bestuurlijke aansturing
in 197 gemeenten.

• Structuur, dynamiek en
bestuurlijke context van 
lokale netwerken.

• Vier profielen.

• Formeel & dynamisch geeft
de beste resultaten.
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Aanbevelingen

• Streef naar samenwerking en integratie kinderopvang-
kleuteronderwijs-lager onderwijs (0-6, 0-12 jaar).

• Zoek oplossingen in hybride netwerken van samenwerkende publieke
en private organisaties onder locale (door waarden gestuurde) regie.

• Creëer nieuwe typen professionals en professionele loopbanen in en
door interprofessionele samenwerking.

• Bevorder ontwikkelingsadequate continuïteit van curriculum en
Pedagogiek (verticaal, horizontaal), als kader of curriculum, gebaseerd
op een model van verknoopte ontwikkelingstrajecten.



Gemeente Leeuwarden

In 2007 was het Integraal Kindcentrum (IKC) al genoemd als model voor een 
vergaande integrale benadering van onderwijs, opvang en vrije tijd. In 2011 
werd een aanjager aangesteld om innovatie te initiëren zodat er een 
‘bottom-up’ gedragen beweging zou ontstaan vanuit eigenaarschap en 
ondernemerschap. De betrokken instellingen stelden samen een kader op. 

Sinds 2016 kunnen IKC’s binnen dit kader op basis van een plan extra budget 
aanvragen. Uit de aanvraag moet inhoudelijke samenwerking blijken tussen 
onderwijs, kinderopvang en het Sociaal Wijkteam (jeugdhulp, 
gezinsondersteuning). De gemeente legt geen blauwdruk op, maar faciliteert 
door procesbegeleiding en professionalisering aan te bieden. De gemeente 
zet in op een zachte regie vanuit de visie dat wat van bovenaf wordt 
opgelegd geen ondernemerschap, eigenaarschap en bezieling binnen een IKC 
oplevert.



Variatie in proceskwaliteit
• Hoogste educatieve proceskwaliteit tijdens ontluikende academische-educatieve activiteiten, laagste 

educatieve proceskwaliteit tijdens vrij spel en maaltijd.

• Hoogste scores voor kindgerichtheid tijdens vrij spel, laagste tijdens educatieve activiteiten en maaltijd, 
met name in klassen van 3-6 jarigen (kleuteronderwijs).
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Opvang-educatie 0-3 jarigen Opvang-educatie 3-6 jarigen


