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VLOR-seminarie: Onderwijs van het jonge kind. 
In dialoog over een toekomstvisie



• Eensgezindheid tussen onderzoekers en internationale 
organisaties dat de kwaliteit van onderwijs van het jonge 
kind (het leren en welbevinden van jonge kinderen) afhangt 
van goed opgeleide en competente professionals.
(OECD, 2013; Milotay, 2016; Sharmahd, et al., 2017; Working
group ECEC Europese Commissie, 2020) 

• Efficiënte pedagogische ondersteuning noodzakelijk voor 
professionals.

• Zowel initiële opleiding als permanent leren zijn belangrijk.

• Uitdaging op EU-niveau.

Kader: ondersteuning van een competent team



Wat betekent competente professionals?

• Multidiverse samenleving 
-> geen gestandaardiseerde 
oplossingen voor de uitdagingen 
waar de leerkrachten mee 
geconfronteerd worden in hun 
werk met kinderen en ouders. 

• Belang van reflectie over de eigen 
praktijk; belang van vragen en 
twijfels (Urban, 2008) – dus ook 
belang van goed leiderschap
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Reflecterende professionals

• Daarom moeten traditionele vormen van ‘bijscholing’ zoals 
seminaries en cursussen met ‘experten’ (top-down) 
aangevuld worden met activiteiten met een focus op actieve 
participatie van de praktijkmedewerkers (bottom-up). 

• Het permanent leren zou moeten georganiseerd worden voor   
professionals met een divers profiel (bv. kleuterleerkrachten 
met kinderbegeleiders van de buitenschoolse opvang). 

• Dialoog opbouwen die leidt tot een gezamenlijke visie op 
de pedagogische praktijk -> holistische visie 
(educare-aanpak) waar spelen, leren en zorg met elkaar 
verweven zijn en allen even belangrijk zijn. 



Professionele Leergemeenschappen (PLG’s – PLCs)

Groep van praktijkmedewerkers die hun praktijk met elkaar delen en kritisch over elkaars 
pedagogisch werk reflecteren, op een permanente collaboratieve en op leren georiënteerde 
manier, die aanleiding geeft tot persoonlijke groei’ (Stoll et al., 2006, 223)

Sharmahd et al., 2017 – NESET-rapport voor EC



Voorbeelden uit Italië

http://www.aledo.it/mediasoft/_vti_bin/shtml.dll/italy/index.html/map


De context

• Traditionele split 0-3 / 3-6

• Veschillen in management en 
cultuur

• Lokale verschillen

• Op weg naar een geïntegreerd 
systeem voor kinderen van 0 to 6 
(L. n. 107/2015 La Buona Scuola)

• Doel: het traditionele split te
overwinnen



Op weg naar een geïntegreerd systeem: 
uitdagingen

Kinderopvang 0-3:

• Regionale regelgeving + verschillende vormen van management (gemeente, privaat, mix…)
• Cruciale rol van gemeenten als kwaliteitsverantwoordelijken – systemen van pedagogische 

coördinatie - contextualisatie EN fragmentatie
• Kwalificatie: Bachelor 
• Educare aanpak aanwijzig in de opleidingen (pre and in service)

Kleuteronderwijs 3-6:

• Nationale regelgeving + Verschillende vormen van management (staat, gemeenten, privaat)
• Nationale curriculum (met continuïteitsperspectief richting lagereschool) – lokale verschillen in 

de implementatie
• Kwalificatie: Master (voor beide kleuter en lagere onderwijs)
➢ ‘Angst’ van experten: naar schoolification? (Lazzari, Balduzzi, Picchio, 2015)

• State management: meer ‘school readiness’ aanpak dan educare aanpak
• Gemeente management: meer educare aanpak (in continuïteit met 0-3 sector)



Op weg naar een geïntegreerd systeem: hoe?

Investeren in (L. 107/2015):

• Dialoog tussen de sectoren

• Gemeenschappelijke visie naar educare

->

• Gemeenschappelijke vormingen (in-service)

• Dialoog tussen initiele opleidingen (pre-service)

• CPT (Coordinamento Pedagogico Territoriale): Regionale / 
locale platforms voor pedagogische coördinatie

• Poli per l’Infanzia: geïntegreerde voorzieningen 0-6



Concrete voorbeelden van  
teamreflectie en pedagogische 

begeleiding 



Observeren

Documenteren

Reflecteren / 
evaluatie

Onderhandelen 
(negotiation)

(Her)plannen

Voorbeelden uit Italië: reflecteren op de praktijk



Voorbeelden uit Italië: pedagogische documentatie

“Documenteren betekent het bijhouden van sporen in
de vorm van geschreven notities, schema's voor
observaties, dagboeken en andere verhalen, maar ook
foto's en video's, die de leerprocessen van kinderen
en de manier waarop zij kennis opbouwen zichtbaar
maken, met aandacht voor relationele en emotionele
aspecten” (Rinaldi, 2006, p.57).



Pedagogische documentatie maakt twee bewegingen
mogelijk (Galardini et al, 2022):

• naar buiten toe (communicatie delen - raam)

• naar binnen toe (reflectie - spiegel)

Voorbeelden uit Italië: pedagogische documentatie



De muren praten

Tussen 
rituelen en 
vrienden, 
het plezier 
van eten



Documentation → co-reflection with children



Paneel met sleutelwoorden in verschillende talen



IMPLICIET VS EXPLICIET



VISIE – PRAKTIJK (i.v.m. ruimtes en educare)

Eerst organiseerde het team focusgroepen met professionals en families over de 
ervaringen en ideeën omtrent de ruimtes in de opvang / (kleuter)school. 

Op basis van de resultaten startte het team met een reflectieproces door het gebruik 
van foto’s:

1. Een externe observator fotografeerde verschillende dagelijkse momenten.

2. Iedere professional koos een thema (uit de visietekt) en selecteerde foto’s die 
dit thema zichtbaar maakten, met aandacht voor ‘ruimte en educare’.

3. De externe observator reflecteerde individueel met elke professional over de 
geselecteerde foto’s, maar ze reflecteerden samen ook over de niet gekozen 
foto’s. 

4. Elke professional gaf woorden aan de foto’s en creëerde zo een poster.

5. Reflectie over de posters met het professionele team. 

6. Die posters werden documentatiepanelen die nu in het kindcentrum hangen. 

7. Bepalen van mogelijke nieuwe ‘acties’.

Een voorbeeld uit Vlaanderen: pedgogische documentatie in 
het kindcentrum De Tandem (Brugge) – geïnspireerd door het 
bezoek in Italië  - EDUCAS project 



Een warm onthaal.
Welkom heten.
Ouders en kinderen nemen afscheid.
Een praatje met Melanie en Ann kan altijd.
Kinderen begroeten elkaar, spelen samen, 
ontdekken de klas telkens opnieuw. 



Speelgoed in  natuurlijke 
materialen geven minder 
prikkels en laat de kinderen 
mooier fantaseren. 

Een rustige ruimte en geen 
overdreven spelaanbod maakt 
vrij spelen zoveel eenvoudiger.



o Samen ‘op pad’ zijn (proces, tijd).

o Gebruik foto’s: ‘stop’ de tijd en 

sta reflectie toe.  

o Individuele + groepsreflectie. 

o Het hele team betrekken. 

o Creëer een lerend netwerk (in Educas zowel

lokaal als international).

o Externe ‘blik’.

o Vertrouwen.

Succesfactoren



Voorbeelden uit Italië en België: 
uitwisselen van  observaties 

Professionals gaan bij andere kleuterscholen observaties doen en
daarna wordt er over elkaars observaties gereflecteerd.

‘Het was een eyeopener om mijn collega in de klas naast mij te
observeren. We dachten dat we op dezelfde manier werken
met kinderen, maar kunnen zoveel leren van elkaar.’

‘De praktijk in de andere school observeren, was confronterend.
Het liet me met andere ogen naar mijn eigen praktijk kijken.’



Beleidsvoorstellen

Investeren in:

1. Werkomstandigheden die goede kwaliteit mogelijk
maken (kindvrije uren; leerkracht-kind-ratio niet te 
hoog…).

2. Opleidingen (initieel en permanent) van hoge
kwaliteit met focus op kindgerichtheid, holistische
educare-benadering, zelfreflectie… (praktijk + theorie).

3. Samenwerken en visie delen in een multiprofessioneel
team (leerkrachten + kinderbegeleiders).

+ 

→ Belang van pedagogisch leiderschap.



Dank u wel!
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